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หลักการและเหตุผล 
 
     ตามที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เมื่อวันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  เนื่องจากได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2565  เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2570  ทั้งนี้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ปรับ
ใช้ในส่วนที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกันกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกอบกับ
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๐ (๙)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๒๑ “การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น”  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลงวันที่  19  สิงหาคม  
2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท า
บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ข้อ  3.9    
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายดังกล่าว  เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัวจึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) ของเทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว  แก้ไข  
ครั้งที่  1/2565  เพ่ือให้สอดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  13  โดยใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาในท้องถิ่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหาภาคเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที ่13 
SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

1 ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่  5  
ไทยเป็นประตูการค้า
การลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทาง 
โลจสิติกส์ที่ส าคญัของ
ภูมิภาค 

เป้าหมายที ่3  
ไทยเป็นประตูและ
ทางเชื่อมโครงข่าย
คมนาคมและ 
โลจสิติกส์ภูมภิาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับการค้าการ
ลงทุนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(Creative 
Economy) นวัตกรรม 
(Innovation) และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 

กลยุทธ์การพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร การคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการที่จ าเป็น 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ที่ชาติ  2  
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่  1  
ไทยเป็นประเทศช้ันน า
ด้านสินค้าเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 

เป้าหมายที ่2  
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
บริหารจดัการ เพื่อ
คุณภาพ ความมั่นคง
อาหาร และ ความ
ยั่งยืนของภาคเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การยกระดับการค้าการ
ลงทุนบนฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(Creative 
Economy) นวัตกรรม 
(Innovation) และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน   

กลยุทธ์กระตุ้นและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาการเกษตร 
โดยผสมผสานกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ให้กับภาคเกษตร- 
กรรมบนพื้นฐานของแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
เป็นธรรมและต่อเนื่อง 

การเกษตร ส านักปลดั 

ส่วนที่  3 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที ่13 
SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

3 ยุทธศาสตร์ที่  5  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่  11  
ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป้าหมายที ่3 
สังคมไทยมีภูมคิุ้มกัน
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การจัดการเชิงรุกใน
ปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) 
และการรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์กระตุ้นปลูกจติส ำนึก
ให้เกิดกำรมสี่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนในกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อม และ
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และระบบนิเวศน์ในพ้ืนท่ีอย่ำง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

(1) แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

(2) แผนงาน 
สาธารณสุข 

(3) แผนงาน
เคหะและชุมชน 

(4) แผนงาน
การเกษตร 

 (1) ส านักปลัด 

(2) กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 (3) กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

หมุดหมายที่  2  

ไทยเป็นจดุหมายของ
การท่องเที่ยวท่ีเน้น
คุณภาพและความยั่งยืน 

เป้าหมายที ่3  
การท่องเที่ยวไทย
ต้องมีการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืนใน
ทุกมิต ิ

ยุทธศาสตร์ที่  1   
การส่งเสริมอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว เน้นคณุค่าที่
สามารถปรับตัวตาม
สถานการณ์เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สืบสานศลิปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น      

กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นโดย
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน 

(1) แผนงาน
สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
(2) แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (1) ส านักปลัด 

 (2) กองการ   

 ศึกษา 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที ่13 
SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

5 ยุทธศาสตร์ที่  3  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

หมุดหมายที่  12  

ไทยมีก าลังคนสมรรถนะ
สูง มุ่งเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนา แห่งอนาคต 

เป้าหมายที ่1  
คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพในทุกช่วงวัย 
มีสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับโลกยคุใหม ่มี
คุณลักษณะตาม
บรรทัดฐานท่ีดีของ
สังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำง
พลิกโฉมฉับพลันของ
โลก สำมำรถ
ด ำรงชีวิตร่วมกันใน
สังคมได้อย่ำงสงบสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ  เมืองน่าอยู่มี
ความปลอดภัย  เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่  5   
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน    

กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนำองค์
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
สถำปัตยกรรม จำรีตประเพณี 
และภมูิปัญญำท้องถิ่นโดย
เชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน 

(1) แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

(2) แผนงาน
การศึกษา 

(3) แผนงาน 
สาธารณสุข 

(4) แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

(5) แผนงาน 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 (1) ส านักปลัด 
 (2) กองการ 
 ศึกษา 
 (3) กอง 
 สาธารณสุขและ 
 สิ่งแวดล้อม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที ่13 
SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ 

(อปท.) 
กลยุทธ์ แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

6 ยุทธศาสตร์ที่  1
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง    

หมุดหมายที่  11  
ไทยสามารถลดความ
เสี่ยงและผลกระทบจาก
ภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

เป้าหมายที ่ 3 
สังคมไทยมีภูมคิุ้มกัน
จากภัยธรรมชาติและ
การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูิอากาศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ เมืองน่าอยู่มี
ความปลอดภัย เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในชุมชน 

กลยุทธ์ส่งเสริมเครือข่ายภาค
ประชาชน ให้มีความสามัคคี
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลา
กรเทคโนโลยีและกระบวนการ
อื่นที่ก่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน และการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
และอบายมุข ภายในชุมชน 

แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

 ส านักปลัด 

7 ยุทธศาสตร์ที่  6 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

หมุดหมายที่ 13 
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน  
 

เป้าหมายที ่1  
การบริการภาครัฐ  
มีคุณภาพ เข้าถึงได ้

ยุทธศาสตร์ที่  5 
การเสริมสร้างสังคม
คุณภาพ  เมืองน่าอยู่มี
ความปลอดภัย  เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน   
 

ยุทธศาสตร์ที่  7 
การพัฒนาการบรหิาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี   
 

1. กลยุทธ์สร้างจติส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรท้องถิ่น 
2. กลยุทธ์เสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 
3. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบควบคุม 

แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

 (1) ส านักปลัด 
 (2) กองคลัง 

 



 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 

แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

   (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 74 42,247,050 35 24,834,500 28 12,292,200 25 13,745,000 23 14,017,000 185 107,135,750

รวม 74 42,247,050 35 24,834,500 28 12,292,200 25 13,745,000 23 14,017,000 185 107,135,750

   (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

   (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 668,500 2 668,500 2 668,500 2 668,500 2 668,500 10 3,342,500

   (2) แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

   (3) แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

   (4) แผนงานการเกษตร 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000

รวม 6 878,500 6 878,500 6 878,500 6 878,500 6 878,500 30 4,392,500

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั

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

   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเปน็

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยัง่ยนื

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม

   2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกบัการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่มใหก้บัภาคเกษตรกรรมบนพื้นฐาน ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

อย่างเปน็ธรรมและต่อเนือ่ง

3) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศอยา่งยัง่ยนื

   3.1 กลยุทธ์กระตุ้นปลูกจิตส านกึใหเ้กดิการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วนในการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาส่ิงแวดล้อม และอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาติและระบบนเิวศนใ์นพื้นที่อย่างเปน็รูปธรรมและต่อเนือ่ง

แบบ ผ. 01
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ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั

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

แบบ ผ. 01

   (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

   (2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนการ 11 560,000 11 560,000 11 560,000 11 560,000 11 560,000 55 2,800,000

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

   (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

   (2) แผนงานการศึกษา 47 8,840,000 47 8,830,000 47 8,830,000 47 8,830,000 47 8,830,000 235 44,160,000

   (3) แผนงานสาธารณสุข 25 890,000 25 890,000 25 890,000 25 890,000 25 890,000 125 4,450,000

   (4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 25 875,000

   (5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 10 1,905,000 9 1,705,000 9 1,705,000 9 1,705,000 9 1,705,000 46 8,725,000

   (6) แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

รวม 89 11,860,000 88 11,650,000 88 11,650,000 88 11,650,000 88 11,650,000 441 58,460,000

4) ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสบืสานศิลปวัฒธรรม จารีต ประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

   4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปตัยกรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาท้องถิน่โดยเชือ่มโยงวิถีชีวิตชุมชน

5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

   5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปตัยกรรม จารีตประเพณี และภมูปิญัญาท้องถิน่โดยเชือ่มโยงวิถีชีวิตชุมชน
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ยทุธศาสตร์

กลยทุธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

แผนงาน โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บญัชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565

เทศบาลต าบลเจดยีแ์ม่ครวั

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

แบบ ผ. 01

   (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 14 845,000 10 245,000 10 245,000 10 245,000 10 245,000 54 1,825,000

   (2) แผนงานการศึกษา 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 1 25,000 5 125,000

รวม 15 870,000 11 270,000 11 270,000 11 270,000 11 270,000 59 1,950,000

   (1) แผนงานบริหารทั่วไป 10 1,449,600 9 415,000 9 415,000 9 415,000 7 405,000 44 3,099,600

รวม 10 1,449,600 9 415,000 9 415,000 9 415,000 7 405,000 44 3,099,600

รวมทั้งสิน้ 224 58,675,150 179 39,418,000 172 26,875,700 169 28,328,500 165 28,590,500 909 181,887,850

6) ยทุธศาสตร์การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชมุชน

   6.1 กลยทุธ์สง่เสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ใหม้คีวามสามคัคีตระหนักและมสีว่นร่วมในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาในชมุชนโดยชมุชน พัฒนาบลุากรเทคโนโลยแีละกระบวนการอ่ืนทีก่่อใหเ้กิดความ

       สงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยส์นิ และการปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพตดิและอบายมขุ ภายในชมุชน

7) ยทุธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจดัการบา้นเมอืงทีด่ี

   7.1 กลยทุธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภบิาลในการบริหารจดัการ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 
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)

6 2,452,000       7 1,950,000       4 1,190,000        4 2,353,000        4 506,000           25 8,451,000           

รวม 6 2,452,000 7 1,950,000 4 1,190,000 4 2,353,000 4 506,000 25 8,451,000

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) 

แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

9 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

11 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 



14 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

14 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

15 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

16 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 นที่
ไม่น้อยกว่า 689 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.20 เมตร จ้านวน 160 
ท่อน พร้อมบ่อพกัคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จ้านวน 18 บ่อ
และลงลูกรังไหล่ทางหนา 
0.15 เมตร 

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

การจราจรสะดวก  
รวดเร็ว  และ
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

17 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

18 
 

แบบ  ผ. 02 

 (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 



19 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

19 
 

แบบ  ผ. 02 

 (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 ้าจากบ้าน   
นางจันทร์เพ็ญ พรมมา   
ถึงคลองชลประทาน   
ยาว  300  เมตร 

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

การสญัจรสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างรางระบายน ้า  หมู่ท่ี 7 เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ น
และป้องกันน ้าท่วมขัง 

รางระบายน ้าจากสามแยก
ตลาดขุมทอง ถึงทางลง 
คอสะพานน ้าห้วย ขนาด Ø 
0.30  เมตร  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ยาว 400 เมตร  
(ส่วนท่ีเหลือ) 

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

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



20 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

20 
 

แบบ  ผ. 02 

(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   
เรือนจันทร์  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 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

21 
 

แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

23 
 

แบบ  ผ. 02 

(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  หมู่ที ่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
เหล็กตามมาตรฐาน 
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 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 



25 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

25 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



26 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

26 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



27 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 งแต่แยกซอย 
3 ถึงซุ้มประตูหมู่บ้าน (ด้านใต้) 
ยาวรวม 340 ม. พร้อมบ่อพกั 
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 งแต่บา้นนาย
ศรีทน ถึงแยกซอย 1 ยาวรวม 
130 ม. พร้อมบ่อพกั 
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 งแต่แยกซอย 
6 ถึงสามแยกซอย 4 ยาวรวม 
200 ม. พร้อมบ่อพกั  
ท่อขนาด 0.30 ม. 

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

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 



29 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 



30 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 
 
 



32 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 ค่าควบคุม
งานท่ีจ่ายให้เอกชน  
นิติบุคคลหรือบุคคล 
ภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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 



35 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

35 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



36 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

67 โครงการปรับปรุงคอสะพาน  
บ้านแม่แฝก หมู่ที่ 1  
ต้าบลแม่แฝกใหม ่

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ปรับปรุงคอสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 พื นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
290 ตารางเมตร 

360,000 - - - - ปรับปรุงคอสะพาน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จ้านวน 1 แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

68 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 ่

- ติดต้ังชุดบัคอาร์ม จ านวน 1 
ชุด พาดสายแรงสูงชนิด SAC 
ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร 
ระยะทางประมาณ 20 เมตร 
และตรวจสอบระบบแรงสูง
ภายใน 
- ปักเสาไฟฟ้าขนาด 12.20 
เมตร จ านวน 1 ต้น และพาด
สายไฟฟ้าระบบ 3 เฟส 3 สาย 
ชนิด 50 ตร.ซม. ระยะทาง
ประมาณ 20 เมตร 
- ติดต้ังหม้อแปลงชนิดแขวน
ขนาด 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)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

69 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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  3 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

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

128,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

71 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอยเกาะสวรรค์ ถึงเขต
ติดต่อบ้านสบแฝก หมู่ที่ 2 
กว้าง  4  เมตร 
ยาวรวม  756  เมตร 
 

1,420,000 
 

- - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  4 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายตั งแต่ทางแยกร้าน 
แคนา ถึงฟาร์มเลิศพันธ ์
กว้าง  4  เมตร 
ยาว  358  เมตร 

673,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

73 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ้าเภอสันทราย ขยายเขตไฟฟ้า  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมไีฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ้าเภอสันทราย 
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าระบบ
ประปาบาดาลบนดอย 
บ้านแพะเจดยี์  หมู่ที่  6 

492,000 - - - - ได้รับการขยายเขต
ไฟฟ้าของหมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 เช่ือม หมู่ที่ 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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

75 โครงการเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบประปาน ้าบาดาลบนดอย  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนใช้
น ้าประปาอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

โดยตดิตั งเครื่องสูบน ้า
บาดาล ขนาด 2 แรงม้า 3 
เฟส พร้อมตู้ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า จ้านวน  1 ชุด ติดตั ง
เครื่องสูบน ้าหอยโข่ง ขนาด 
3 แรงม้า 3 เฟส พร้อม
ตู้ควบคุมไฟฟ้า จ้านวน 2 
ชุด ก่อสร้างถังเก็บน ้าใส
ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร 
จ้านวน 1 ถัง 

320,000 - - - - ประชาชนมีน ้าใช้
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนได้ใช้
น ้าประปาอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

76 เปลี่ยนท่อส่งน ้าประปาภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใช้
น ้าประปาอุปโภคบรโิภค
อย่างเพียงพอ 

เปลี่ยนท่อส่งน ้าประปา 
ภายในหมู่บ้าน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
3 นิ ว ความยาวรวม    
3,000 เมตร 

850,000 - - - - ความยาวของท่อส่ง
น ้าประปาท่ีแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้ใช้
น ้าประปาอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

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

993,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสญัจร 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

โอเวอร์เลย์ถนน สายทาง
จากทางแยกซอยเข้าวัดวัง
ขุมเงินถึงหน้าวัด กว้าง 
3.50 เมตร ยาว 322 เมตร 

550,600 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอด 
ภัยในการสญัจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

79 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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์ 
หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

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

592,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

81 ดาดลา้เหมือง  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อการระบายน ้าสา้หรับ
การเกษตรของประชาชน 

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

525,000 - - - - ดาดลา้เหมือง  
จ้านวน 1 แห่ง 

ล้าเหมืองสามารถ
ระบายน ้าไดด้ีต่อ
การท้าการเกษตร
ของประชาชน 
 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย  5 
กว้าง  3.50 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

686,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีต
เสรมิเหล็ก  หมู่ที่  9 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางหมู่ที่ 9 เช่ือม 
หมู่ที่ 12  
ลึกเฉลีย่ 1.20 เมตร  
ยาว 465 เมตร 

1,562,400 - - - - ก้าแพงกันดิน 
ตามมาตรฐาน  
จ้านวน  1  แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวปลอดภัย
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

84 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สายบ้านเลขท่ี 165  
กว้าง  4  เมตร  ยาว  90  
เมตร   

205,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

85 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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

48 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

86 ขยายถนนโดยการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คสล. หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางบริเวณสี่แยกศาลา
อเนกประสงค์ ถึงน ้าห้วย
ข้างศาลาอเนกประสงค์ 
ยาว  199  เมตร 

398,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย 13 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

149,500 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

ซอย 16 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 183 เมตร 

317,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

89 ขยายถนนโดยการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  14 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

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

480,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

90 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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

50 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

91 ขยายถนนโดยการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมบ่อพัก หมู่ที่  5 
 
 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกปลอดภัยใน
การสญัจร 

สายทางหน้าร้านขายเครื่อง
หนังและกระเป๋ามือสอง 
ระยะทางรวม 70 เมตร 

110,000 - - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
ประชาชนเห็นที่ตั งของ
ส้านักงานเทศบาลต้าบล
เจดีย์แมค่รัวได้ชัดเจนใน
การมาตดิต่อราชการ 

ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณทางเข้า
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 
ขนาดกว้าง 2 เมตร 
ยาว 12 เมตร 
สูง 7 เมตร 

500,000 - - - - ซุ้มประต ู
จ้านวน  1  แห่ง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ  

กองช่าง 



51 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

93 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  1 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



52 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

94 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  2 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

95 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  3 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



54 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

54 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

96 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  4 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



55 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

97 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  5 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

98 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  6 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



57 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

99 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  7 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

100 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  8 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



59 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

101 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  9 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



60 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

60 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

102 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  10 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



61 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

103 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  11 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  

62 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

104 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  12 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



63 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

105 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  13 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



64 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

106 โครงการติดตั งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV พื นที่จุดเสี่ยงภยั
ต้าบลแม่แฝกใหม ่
หมู่ที่  14 
 
 
 
 

เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนในพื นท่ี 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV : Closed) 
Circuit Television) ใน
พื นที่เสี่ยงท่ีจะก่อให้เกิด
เหตุร้ายต่างๆ ในพื นที่
ต้าบลแม่แฝกใหม่ 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
ตรวจจับผู้กระท้าผิด
กฎหมาย 

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

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย/
ส้านักปลดั 



65 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น  
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

107 โครงการก่อสร้างอาคารทะเบียน
และบัตรประจ้าตัวประชาชน 
เทศบาลตา้บลเจดีย์แม่ครัว 
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติงาน และใช้เป็น
สถานท่ีให้บริการ
ประชาชนในด้านงาน
ทะเบียนและบัตร
ประจ้าตัวประชาชน 

ก่อสร้างอาคารทะเบียน
และบัตรประจ้าตัว
ประชาชน ขนาดกว้าง 
6.50 เมตร ยาว 11.30 
เมตร สูง 4.50 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกว่า 63.23 
ตารางเมตร 

350,000 - - - - อาคารทะเบียนและ
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

มีอาคารสถานท่ี
ปฏิบัติงานท่ีได้
มาตรฐานมั่นคง 
ปลอดภัย  
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกต่อการ
รับบริการ 

กองช่าง 

รวม 107  โครงการ - - 42,247,050 24,834,500 12,292,200 13,745,000 14,017,000 - - - 



66 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

66 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 าให้เกิดการพัฒนา
งานด้านการเกษตรใน
พื้นท่ีต าบลแม่แฝกใหม่ 

ส านักปลดั/ 
ศบกต.   

แม่แฝกใหม ่
 



67 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

67 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่
 



68 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

68 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



69 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

69 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 
 
 



70 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

70 
 

แบบ  ผ. 02 

(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  
 
 



71 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

71 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



72 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

72 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



73 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

73 
 

แบบ  ผ. 02 

(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
บริหารจัดการฟาร์ม
เฝ้าระวัง ป้องกันและ
ควบคุมการเกิดโรค
ระบาดสัตว์ในชุมชน 
- ได้รับความรู้ และ
ข่าวสารด้านปศุสัตว์
อย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว สร้างความ
เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ภายในต าบลให้มั่นคง
และยั่งยืน 

ส านักปลดั 
ศบกต. 

แม่แฝกใหม ่



74 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

74 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



75 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

75 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



76 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

76 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



77 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

77 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



78 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

78 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



79 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

79 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ่



80 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

80 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



81 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

81 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

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 



82 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงอาหาร และ ความยั่งยืนของภาคเกษตร 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว   
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน   
       2.1 กลยุทธ์กระตุ้นและสรา้งเครือข่ายการพัฒนาการเกษตร โดยผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคเกษตรกรรมบนพ้ืนฐาน  

ของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

82 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 เกษตรทฤษฎีใหม ่
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 

- แปลงสาธิตจุดเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
- เกษตรกรถน าความรู้
ท่ีได้ไปปฏิบัติด้วย
ตนเองได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 

รวม 18  โครงการ - - 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 - - - 



83 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

83 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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
ปัญหาหมอกควัน 
ไฟป่า และมีการ
เตรียมความพร้อม 
ในการเผชิญเหต ุ

ส านักปลดั 

 
 
 



84 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

84 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 - - - 



85 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 

85 
 

แบบ  ผ. 02 

        (2) แผนงานสาธารณสขุ 

 
 
 

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 - - - 



86 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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แบบ  ผ. 02 

        (3) แผนงานเคหะและชุมชน 

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 เร่ือง การคัดแยก
ขยะ การจัดการขยะในครัวเรือน 
และสร้างความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ โดยใช้หลักการ 
3Rs : Reduce Reuse และ 
Recycle หรือ 3 ช : ใช้น้อย ใช้
ซ้ า และน ากลับมาใช้ใหม ่
2.ชุมชนมีการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะตามกรอบด าเนินงาน 
3 ด้าน คือ ดา้นการจัดการขยะ
ต้นทางด้านการจัดการขยะกลาง
ทาง ด้านการจัดการขยะ
ปลายทาง 

ชุมชน 14 หมู่บ้าน ใน
เขตพื้นทีเ่ทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านการคัด
แยกขยะตามหลัก 
3Rs ร้อยละ 100 
2.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
มีการขับเคลื่อนการ
จัดการขยะ 
-การจัดการขยะต้น
ทาง มีกิจกรรมการ 
บริหารจัดการขยะ มี
กิจกรรมรณรงค์ตาม
หลัก 3Rs ร้อยละ 
100 

1.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 100 ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
การคัดแยกขยะตาม
หลัก 3Rs  
2.ชุมชน 14 หมู่บ้าน 
ร้อยละ 100 มีการ
ขับเคลื่อนจัดการขยะ 
-การจัดการขยะต้น
ทาง มีกิจกรรมการ 
บริหารจัดการขยะ มี
กิจกรรมรณรงค์ตาม
หลัก 3Rs ร้อยละ 
100 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



87 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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แบบ  ผ. 02 

        (3) แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

         -การจัดการขยะกลาง
ทาง มีการวางระบบการ
เก็บขนขยะมูลฝอย
สอดคล้องกับพื้นที่ คิด
เป็นร้อยละ 100 
-การจัดการขยะ
ปลายทาง ขยะอันตราย
ชุมชนและมูลฝอยทัว่ไป
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ร้อยละ 100 

-การจัดการขยะกลาง
ทาง มีการวางระบบการ
เก็บขนขยะมูลฝอย
สอดคล้องกับพื้นที่ คิด
เป็นร้อยละ 100 
-การจัดการขยะ
ปลายทาง ขยะอันตราย
ชุมชนและมูลฝอยทัว่ไป
ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ร้อยละ 100 

 

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



88 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 
 
 



89 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการเชิงรุกในปัญหาฝุ่นควัน (PM2.5) และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   3.1 กลยุทธก์ระตุ้นปลูกจิตส านึกให้เกิดการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 
 

ส านักปลดั 
 

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



90 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  

90 
 

แบบ  ผ. 02 

        (1) แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

 

 
 
 

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 - - - 



91 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  

91 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

กอง
การศึกษา 

 



92 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

 
 

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 

 



93 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

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 



94 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  

94 
 

แบบ  ผ. 02 

         (2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

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 



95 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  

95 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 ได้อย่าง
ทั่วถึง 
-ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 

กอง
การศึกษา 



96 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

10 โครงการอบรมสืบสานคณุธรรม  

จริยธรรม  จรรยามารยาท   

ตามวิถีไทย  วิถีท้องถิ่น 

- เพื่อให้เด็ก และเยาวชน   

มีความรู้ ความเข้าใจใน

คุณธรรมจริยธรรม จรรยา

มารยาทตามวิถีไทย   

วิถีท้องถิ่นอย่างถูกต้อง 

-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  

วิถีท้องถิ่น 

- เด็ก และเยาวชน  

มีความรู้ ความเขา้ใจ

ในคุณธรรมจริยธรรม 

จรรยามารยาทตาม

วิถีไทย  วิถที้องถิ่น

อย่างถกูต้อง เป็น

ต้นแบบอย่างแก่ผู้อื่น

ในสังคมต่อไป 

กอง

การศึกษา 



97 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 การท่องเท่ียวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนในทุกมิติ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เน้นคุณค่าที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชน  
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แบบ  ผ. 02 

        (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 า การปกครอง 
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 - - - 



98 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

98 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 - - - 



99 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

99 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 

เด็กนักเรียนนักศึกษามี
รายได้ช่วงปิดภาคเรียน
และสามารถพัฒนา
ตนเองเพื่อสังคมได้ 

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 



100 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

100 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 



101 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 าให้มีพัฒนาการ 
ที่ดีตามวัยทุกคน 
 

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 าให้มีพัฒนาการ 
ที่ดีตามวัยทุกคน 
 

กอง
การศึกษา 



102 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



103 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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
สง่เสริมโรงเรียน
อนุบาลตามนโยบาย
และแผนพัฒนาของ
อปท. 
 

โรงเรียน
อนุบาล 



104 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



105 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

105 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

 
 
 
 
 
 



106 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

106 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 

 



107 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

107 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 



108 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

108 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 

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 



109 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

   - โครงการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 
  - โครงการพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
  - โครงการป้องกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษา  
 - โครงการพัฒนาข้าราชการคร ู
2. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

          



110 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

 3. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) 
     -ค่าหนังสือเรียน 
     -ค่าอุปกรณ์การเรยีน 
     -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฯลฯ 

          



111 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

111 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 



112 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

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 



113 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

113 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 



114 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

114 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 



115 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

115 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 



116 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 



117 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

-คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่น่าพอใจ  
และรับทราบถึงสภาพ
ปัญหาและข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์แนวทางแก้ไข
ปัญหา 
-โรงเรียนผ่านการ
ประเมินเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

โรงเรียน
อนุบาล 



118 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



119 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 



120 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



121 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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
วิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่ก าหนด 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



122 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

122 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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/ 

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 



123 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

 

ค่าอุปกรณ์การเรียน/  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ 
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน/ ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว) 

ฯลฯ 

  

        



124 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

124 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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 

 
 
 
 
 
 



125 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



126 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



127 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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. เด็กทีม่ีปัญหาทาง
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 



128 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

128 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 

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 



129 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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 



130 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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
ใหม่ๆ  และเผยแพร่
แลกเปลีย่นความรู้
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อปท. 

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 



131 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

131 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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) 

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
กรุบกรอบเพื่อ
โภชนาการท่ีดีของเด็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

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 



132 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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
อย่างน้อยภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 

-สร้างความร่วมมือ
ความเข้าใจระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชนในอันที่จะ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



133 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

-คุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และรับทราบ
ถึงสภาพปัญหาและ
ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
แนวทาง แก้ไขปัญหา 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑก์ารประเมิน
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 



134 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (2) แผนงานการศึกษา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 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 47  โครงการ - - 8,840,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 8,830,000 - - - 



135 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



136 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000   กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

  พร้อมและมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ในการป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ โรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในชุมชน 

      ผู้ป่วย และพื้นท่ีรอบ
บ้านผู้ป่วยในรัศมี
อย่างน้อย 100 เมตร  
ในวันท่ี 0 ,3 ,7 ,14, 
21, 28    

ปฏิบัติงาน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
3.เกิดเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังโรคติดต่อ
ภายในชุมชน 

 



138 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 านวนสุนัข
และแมวและขึ้นทะเบียน
ประชากรสุนัขและแมวใน
พื้นที่  
2.เพื่อให้สุนัขและแมวใน
พื้นที่เทศบาลต าบลเจดีย์แม่
ครัว ไดร้ับการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ต่อเนื่องทุกป ี
3.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีฯ  

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 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

  มีความรู้ความเข้าใจในการ
เลี้ยงสุนัขและแมวอย่าง
ถูกต้อง 
4.เพื่อให้ประชาชนเกิดการมี
ส่วนร่วม และสร้างความรู้
ความเข้าใจเพื่อให้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการน าสุนัข
และแมวในความดูแลไปขึ้น
ทะเบียนและรับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                 
อย่างต่อเนื่อง 

         



140 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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  
 

1.ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจถึง
ปัญหาฝุ่นควันและ
ผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นต่อสุขภาพ 
2.ประชาชนมีความรู้
และสามารถป้องกัน
ตนเองไม่ให้เกิดปัญหา
โรคทางเดินหายใจท่ี
เกิดจากฝุ่นควัน ด้วย
ตัวเอง 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



142 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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. มีการสาธิตวิธีการ
ในการลดการเผา ท่ี
สามารถท าได้ในแต่ละ
ครัวเรือน อย่างน้อย 1 
จุด ณ เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 
มีการจัดอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
หมอกควัน ให้แก่                  
แกนน าสุขภาพ / เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ี 

3.มีจุดสาธิตการลด

การเผาในพื้นท่ี อย่าง

น้อย 1 จุด 

 



143 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

143 
 

แบบ  ผ. 02 

        (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. มีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
มาตรการในการ
ป้องกันปัญหาหมอก
ควันท่ีหลากหลาย  
5. มีการสาธิตวิธีการ
ในการลดการเผา ท่ี
สามารถท าได้ในแต่ละ
ครัวเรือน อย่างน้อย 1 
จุด ณ เทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว 

  



144 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 ชั่วโมง 
3.เพื่อให้ประชาชนท่ีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินและผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ลด

ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
อาจส่งผลถึงชีวิตได ้

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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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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. เพื่อตรวจวิเคราะห์ ตรวจ
ประเมินให้การรับรอง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร ตาม
เกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย กรมอนามัย 
2. เพื่อตรวจสอบ ควบคุม
หรือก ากับดูแลสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารให้ถูก
สุขลักษณะและประกอบ
กิจการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน 

1. สถานท่ีจ าหน่าย

อาหารภายในเขต

เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

2. ผู้ประกอบการและผู้

สัมผสัอาหารภายเขต

เทศบาลต าบลเจดีย ์

แม่ครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1.ประเมินให้การ
รับรองสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลต าบล
เจดีย์แมค่รัวไม่น้อย
กว่า30 ร้าน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารจ านวน 30 
ร้านประกอบกิจการ
โดยไม่ส่งผลกระทบ 

1. สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารที่ผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรม
อนามัยไดร้ับรอง
ป้ายอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 
2.สถานท่ีจ าหน่าย
อาหารไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



146 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

         (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) 

  และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการและ
ผู้สัมผสัอาหารมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหารและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการ 

      ต่อสุขภาพของ
ประชาชนและไม่
ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
3.มีการจัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร
ให้แก่ผู้ประกอบการ   

ของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 
3.ผู้ประกอบการ ผู้
สมัผสัอาหารที่เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
เกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร  

 



147 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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  

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
ปัจจุบนั ทั้ง 14 
หมู่บ้าน   
2. ด าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าประปา 
หมู่บ้านเพื่อส่งตรวจ  

1.ฐานข้อมูลและ
สถานการณ์ของแหล่ง
น้ าและฐานข้อมูล
ระบบประปาหมู่บ้าน
ท่ีครบถ้วนท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
2. มีผลการทดสอบ
คุณภาพน้ าประปา
หมู่บ้าน ครบท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
3. ประชาชนมีความรู้
ความความเข้าใจและ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



148 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

  ทดสอบคุณภาพให้
ประชาชนทราบ หรือ
ด าเนินการแกไ้ขให้มีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน        

      วิเคราะห์ คณุภาพ
น้ าจ านวน 14 
หมู่บ้าน  
 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของน้ าท่ี
ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค ร่วมมือกันใช้
น้ าอย่างประหยัด 

 



149 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 าฐานข้อมูลตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรียญครอบ 
คลุมพื้นที่14 หมู่บ้าน 
2. ผู้ประกอบการ 
ตู้น้ าดื่มหยอดเหรียญเข้า
รับการอบรม ร้อยละ 
70 ของกลุ่มเป้าหมาย 
3. มีการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับ
ความปลอดภยัในการใช้
บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญครอบคลุมพื้นที่ 
14 หมู่บ้าน 

1.มีฐานข้อมูลตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญภายใน
ต าบลแม่แฝกใหม ่
2. ผู้ประกอบการที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้
เพิ่มมากขึ้นเกีย่วกบัการ
ดูบ ารุงรักษาตู้น้ าดื่ม
หยอดเหรียญ 
3. ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการใช้
บริการตู้น้ าดื่มหยอด
เหรียญ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



150 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 



151 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนิน งาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์  

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 

ชุมชนมีการด าเนิน 
งานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขได้
ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



152 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



153 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



154 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



155 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



156 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



157 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

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 

ชุมชนมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขได้ส าเร็จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ   

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



158 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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) 

25 โครงการสานพลังชุมชนสูต่ าบล
ปลอดบุหรี ่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ตามอ านาจหน้าท่ีด้าน
การป้องกันและควบคมุ
โรคตดิต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1.มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
การส่งเสริมและป้องกัน
โรคจากการบริโภค
ยาสูบในพื้นที ่
2.มีการก าหนดนโยบาย 
กลไกล และการบริหาร
จัดการเพื่อการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที ่
3.มีการบูรณาการความ
ร่วมมือกับเครือข่ายใน
พื้นที่เพื่อควบคุมยาสูบ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
สามารถลดอตัราการ
สูบบุหรี่ และลด
อัตราการป่วยจาก
โรคที่เกิดจาก
พฤติกรรมการสูบ
บุหรี ่

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

รวม 25  โครงการ - - 890,000 890,000 890,000 890,000 890,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

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 

ผู้สูงอายุต าบลแม่แฝก
ใหม ่ จ านวน 120 คน 

100,000 
 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
ร้อยละ 85 
ของผู้สูงอายุไดม้ี
โอกาส พบปะ 
พูดคุยกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กันและมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 

1)ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจ 
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  
2)ผู้สูงอายุมีขวัญ  
ก าลังใจและมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
ดูแลสุขภาพ 

งานพัฒนา
ชุมชน/ส านัก

ปลัด 



160 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  สุขภาพให้แข็งแรงเพื่อด ารง
อยู่ในสังคมอย่างมีคณุค่า 
3) เพื่อสร้างจิตส านึกปลูกฝัง
ให้คนรุ่นหลังได้มีทัศนคติที่ดี 
เห็นคุณคา่และช่วยกันดูแล
ผู้สูงอาย ุ

         



161 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

161 
 

แบบ  ผ. 02 

        (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 
 
 

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 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 75 ของสตรี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้รับความรู้-เขา้ใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

กลุ่มพัฒนาสตรีฯ  
ได้ที่เข้ารับอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองต่อการ
เข้าร่วมจดักิจกรรม 
 

ส านักปลดั 
 



162 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 
รายได้ให้แก ่
ครอบ ครัวและมี
โอกาสได ้

ส านักปลดั 
 



163 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (4)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

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 - - - 



164 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

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 

ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ด้วย
การออกก าลังกาย 

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 

เด็กมีกิจกรรมการออก
ก าลังกายส่งเสริม
สุขภาพแข็งแรง 
พัฒนาการร่างกายท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

 



166 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

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 



167 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน
ท้องถิ่นอ าเภอสันทราย  
ประจ าปี พ.ศ.2566   

เพื่อส่งเสริมความสามคัคี 
และความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ ประชาชนใน
เขตอ าเภอสันทราย ภายใต้
บันทึกความเข้าใจ (MOU) 
ความร่วมมือในการจัด 
บริการสาธารณะระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในพื้นที่อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วม 

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 

 



168 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  ด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะภายในเขตของ
ท้องที่ เพื่อสนองความ
ต้องการของประชาชน 
ภายใต้ความ ร่วมมือในนาม 
ชมรมท้องถิ่นอ าเภอสันทราย 

         

รวม 10  โครงการ - - 1,905,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 1,705,000 - - - 



169 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่  12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสงู มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลกยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี 
    ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างสงัคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน    
    5.1 กลยุทธพ์ัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้และทักษะการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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 - - - 



170 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

        (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.ร้อยละของกลุ่มอป
พร.ที่มาปฏิบัติหนา้ที่
อ านวยความสะดวก
ด้านการจราจรให้กับ
ประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่
และรายงานการปฏบิัติ
บริการ/สถานการณ์ 
3.ลดอุบัติเหตุในพื้นที่
ให้กับประชาชนทั้งใน
และนอกพื้นที ่

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั.  



171 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

         (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.ร้อยละของกลุ่มอป
พร.ที่มาปฏิบัติหนา้ที่
ให้บริการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ให้กับประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบัติหน้าที่
และรายงานการปฏบิัติ
บริการ/สถานการณ์ 
3.ลดอุบัติเหตุในพื้นที่
ให้กับประชาชนทั้งใน
และนอกพื้นที ่

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั 



172 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

         (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 



173 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

173 
 

แบบ  ผ. 02 

         (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 



174 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

174 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

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  



175 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

175 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

7 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.ร้อยละของกลุ่มอป
พร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่
ให้บริการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ให้กับประชาชน 
2.มีค าสัง่ปฏิบัติหน้าที่
และรายงานการปฏิบัติ
บริการ/สถานการณ์ 
3.ลดอุบัติเหตุในพ้ืนที่
ให้กับประชาชนทั้งใน
และนอกพ้ืนที่ 

1.ลดการผู้เสียชีวติและ
อุบัติเหตุทางถนน  
2.ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความ
สะดวกสบาย ปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 
3.ประชาชนมีจิตส านึก
และเกิดความตระหนัก
ในการใช้รถใช้ถนน
ร่วมกันให้ปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 



176 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

176 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

8 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้ง 

1.เพ่ือเพ่ิมจ านวน อปพร.  
ในสังกัด ทต.เจดีย์แม่ครัว 
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม  
3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายบทบาท
หน้าที่ 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 



177 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

9 อุดหนุนส่วนราชการ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิ 

1.เพ่ือควบคุมและลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 
2.เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด 
3.เพ่ือควบคุมและลดจ านวน
ผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติดใน
พ้ืนที่ ให้หยุดพฤติกรรมและ
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
รักษาฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจ 

อุดหนุนงบประมาณแก ่
ศูนย์อ านวยการป้องกนั
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 



178 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

178 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

10 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก ่ทต.เจดีย์แม่
ครัว ให้มีบุคลากรที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอื 
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบือ้งต้น 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(lncident Command 
System :ICS) การควบคุมสั่งการ  
บริหารจัดการสาธารณภยัในพื้นที ่

จิตอาสาภัยพิบัติ 
เทศบาลต าบลเจดีย ์
แม่ครัว จ านวน 50 คน 

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

1.สามารถปฏิบัติหนา้ที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
พื้นที่เกดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. สามารถให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั  



179 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

179 
 

แบบ  ผ. 02 

(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
ปฏิบัติงานกูภ้ัยในภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่
ให้มีความเข็มแข็งและมีทกัษะ 
ความรู้ความช านาญในการ
จัดการภยัพิบัต ิอันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

       ลดความสูญเสยีใน
ชีวิตและทรัพยส์ิ้น
จากสาธารณภยั 
4. กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่ง
พื้นที่มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
 

 



180 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

180 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

11 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.ร้อยละของกลุ่มอป
พร.ท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี
ให้บริการอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจร
ให้กับประชาชน 
2.มีค าสั่งปฏิบัติหน้าท่ี
และรายงานการ
ปฏิบัติบริการ/
สถานการณ์ 
3.ลดอุบัติเหตุในพื้นท่ี
ให้กับประชาชนท้ังใน
และนอกพื้นท่ี 

1.ลดการผู้เสียชีวิต
และอุบัติเหตุทางถนน  
2.ประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 
3.ประชาชนมี
จิตส านึกและเกิด
ความตระหนักในการ
ใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั. 



181 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

181 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

12 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
หลักสตูรจดัตั้ง 

1.เพื่อเพิ่มจ านวน อปพร.  
ในสังกัดเทศบาลต าบลเจดีย์ 
แม่ครัว 
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับสา
ธารณภัยรูปแบบต่างๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสม  
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
ระเบียบ กฎหมายบทบาทหนา้ที่ 
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 



182 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

182 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

13 อุดหนุนส่วนราชการ 
ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิ 

1.เพื่อควบคุมและลดระดับความ
รุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 
2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ตระหนักถึงโทษภยัของ 
ยาเสพติด 
3.เพื่อควบคุมและลดจ านวนผู้ค้า 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยาเสพติดใน
พื้นที่ให้หยุดพฤติกรรมและน าเขา้
สู่กระบวนการบ าบัดรกัษาฟื้นฟู
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 



183 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 
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แบบ  ผ. 02 

(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) 

14 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งให้แก ่เทศบาล
ต าบลเจดีย์แม่ครัว ให้มีบุคลากร
ที่สามารถปฏบิัติหน้าที่ชว่ยเหลือ 
เจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการ
จัดการสาธารณภัยเบือ้งต้น 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(lncident Command 
System :ICS)  

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
สามารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงาน
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
พื้นที่เกดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว เป็น
ระบบ มีมาตรฐาน
เดียวกัน 
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

งาน ปภ. 
ส านักปลดั  



184 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

184 
 

แบบ  ผ. 02 

(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
ปฏิบัติงานกูภ้ัยในภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อ
เหตุการณ์ 
4. เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิต
อาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่
ให้มีความเข็มแข็งและมีทกัษะ 
ความรู้ความช านาญในการ
จัดการภยัพิบัต ิอันจะส่งผลให้
ประชาชนในชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

       ของกองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สิ้นจากสาธารณ
ภัย 
4. กองอ านวยการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งพื้นที่มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

 

รวม 14  โครงการ - - 845,000 245,000 245,000 245,000 245,000 - - - 



185 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   6. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

       6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเครือขา่ยภาคประชาชน ให้มีความสามัคคีตระหนักและมสี่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุลากรเทคโนโลยีและกระบวนการอื่นที่ก่อให้เกิดความ 
       สงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ภายในชุมชน 

185 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 - - - 



186 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

186 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 
 



187 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

187 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



188 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

188 
 

แบบ  ผ. 02 

(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) 

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  



189 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

189 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 
 



190 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

190 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 ให้มีมาก
ขึ้น 
(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 าปรึกษาด้านกฎหมาย
ในเบื้องต้น และปัญหา
หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้น 
ได้รับการไกล่เกลี่ย 
(2) การมีส่วนร่วมงาน
ด้านกฎหมายของ
เทศบาลต าบลเจดีย์และ
ประชาชนร่วมมากขึ้น 

  (3) เทศบาลต าบลเจดีย์
แม่ครัว ได้เผยแพร่งาน
ด้านกฎหมาย  ให้
ประชาชนได้รับรู้และ
เข้าใจ 

 ส านักปลัดฯ 



191 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    

191 
 

แบบ  ผ. 02 

(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 



192 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
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แบบ  ผ. 02 

(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 



193 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
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แบบ  ผ. 02 

(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 และข้อมูลอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสาธารณภัย  
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตโรคติดต่อ หรือ
โรคระบาดในท้องถิ่น เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
หลักเกณฑ์  และวิธีการในการ
ช่วยเหลือประชาชน  รวมถึง
การบริการอ านวยความสะดวก
ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าให้
ความช่วยเหลือต่างๆ 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือท้ังในด้านสา
ธารณภัย  การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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 



194 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
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แบบ  ผ. 02 

(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 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
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แบบ  ผ. 02 

(1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการขอเปิดให้บริการ
ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้
งบประมาณของเทศบาลเอง 

3.1 เพื่อให้ประชาชนท่ีมาใช้
บริการงานทะเบียนราษฎร 
ภายในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
เจดีย์แม่ครัว ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ในการเข้ารับบริการมากยิ่งขึ้น 
3.2 เพือ่ให้ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจในการเข้ารับ
บริการงานทะเบียนราษฎรท่ีดี
ยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็น
การให้บริการโดยอยู่ในเขต
พื้นท่ีอาศัยของตนเอง 
 

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 

งานทะเบียน 
/ส านัก

ปลัดเทศบาล 



196 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที ่5 การเสรมิสร้างสังคมคุณภาพ  เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     7.1 กลยุทธ์เสริมสร้างประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ    
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แบบ  ผ. 02 

(1)  แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  3.3 ส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
สามารถจัดพ้ืนท่ีของตนเอง ให้
เป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ และ
เพียงพอในการให้บริการงาน
ทะเบียนราษฎรกับประชาชน  

       ยิ่งขึ้น มปีระสิทธิ ภาพ 
ซ่ึงเป็นการให้บริการ
โดยอยู่ในเขตพื้นท่ี
อาศัยของตนเอง 

 

รวม 10  โครงการ - - 1,449,600 415,000 415,000 415,000 405,000 - - - 



 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ.2566 - 2570) 
แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 



197 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

197 
 

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 

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 
ถึงบ้านนางใบศรี  
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)  แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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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) 

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 
 
 
 



199 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

199 
 

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 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 



200 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

200 
 

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 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 



201 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

201 
 

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 ซ่อมแซมและปรับปรุงพ้ืนและ
ศาลาประกอบพิธีกรรมป่าช้า 
หมู่ที่  1 

เพื่อให้มีพื้นท่ีสะดวกใน
การประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ซ่อมแซมและปรับปรุงพ้ืน
และศาลาประกอบ
พิธีกรรมป่าช้า หมู่ที่ 1 
 

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

ประชาชนมีพื้นท่ี
สะดวกในการ
ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้าวัดแม่แฝก หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ก่อสร้างซุ้มประตคูอนกรีต
เสรมิเหล็กทางเข้าวัด 
แม่แฝก หมู่ที่ 1 
 

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

ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

กองช่าง 



202 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

202 
 

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) 

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 



203 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

203 
 

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 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 



204 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

204 
 

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 

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 



205 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

205 
 

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) 

16 หมู่ที่  7 
ก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ท่ี 7 

เพื่อขยายถนนให้กว้างขึ้น
และป้องกันน้ าท่วมขัง 

รางระบายน้ า  
จากบ้านพ่อหลวงพรหมมา  
ซอย2 ถึงคลองชลประทาน  
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 



206 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

206 
 

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) 

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 



207 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

207 
 

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) 

21 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นางอ าไพ ถึงบ้านนางพร
ยาวรวม 100 เมตร ท่อ
ขนาด 0.30 เมตร พร้อม
บ่อพัก 

- 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 



208 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

208 
 

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 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 11 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

วางท่อระบายน้ าตั้งแต่บ้าน
นายแก้ว ถึงบ้านนายเจรญิ 
และบ้านนายจีรศักดิ์ ถึง
บ้านนายสมเกียรติ ยาว
รวม  300  เมตร ท่อขนาด 
0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก 

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

การสญัจรสะดวก
รวดเร็ว ปลอดภยั 

กองช่าง 

24 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 



209 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

209 
 

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 วางท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 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 25  โครงการ - - 2,452,000 1,950,000 1,190,000 2,353,000 506,000 - - - 



 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 
ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนที่ใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 
 
 
 



210 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

210 
 

แบบ  ผ. 02/2 

(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 



211 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

211 
 

แบบ  ผ. 02/2 

(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) 

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 



212 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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 



213 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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) 

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 



214 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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 นท่ีไม่น้อยกว่า 8,030 
ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยน
ฝารางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอบสนามกีฬา 
และวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หล่อส้าเร็จส้าหรับงาน
ระบายน ้า จ้านวน 4 จุด 

933,700 - - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อสนามกีฬา 

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

กองช่าง 



215 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

215 
 

แบบ  ผ. 02/2 

(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  
หมู่ท่ี 10 เชื่อมบ้านเจดีย์
พัฒนา หมู่ท่ี 11  
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 
สองข้างทางระยะทางรวม 
1,630 เมตร พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 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 



216 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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  
บ้านแพระธาตุเจดีย์  
หมู่ท่ี 13 เชื่อมบ้านแพะ
ห้วยบง หมู่ท่ี 8 ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร  
สองข้างทาง ระยะทางรวม 
3,360 เมตร พื นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,300 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของ 
กองช่าง เทศบาลต้าบล
เจดีย์แม่ครัว 

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 



217 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Over-lay) สายทางบ้าน
แพะเจดีย์ หมู่ท่ี 6 ตั งแต่สี่
แยกร้านค้านายสุบิน  
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 



218 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 

218 
 

แบบ  ผ. 02/2 

(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 
 



219 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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) 

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 

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 



220 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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  
ถึงบ้านนางปราณี 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 



221 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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 และ 
การคมนาคม 
2. ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของ
ประชาขนท่ีรับบริการ
ระบบสาธารณูปโภค  
และการคมนาคม
ขนส่ง 

สามารถลดการเกดิ
อุบัติเหตุ และให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัยได้อย่าง
ทันท่วงที 

งาน ปภ. 
ส้านักปลดั.  



222 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่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  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 



223 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 
ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายท่ี 3 ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ภูมภิาค 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับการค้าการลงทุนบนฐานเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) นวัตกรรม (Innovation) และการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs) 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดเชียงใหม่  ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      1.1 กลยุทธ์การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการที่จ าเป็น 
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แบบ  ผ. 02/2 

(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) 

15 ก่อสร้างถนนโดยการโอเวอร์เลย์  
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัในการ
สัญจร 

ซอย 4 ถึงซุ้มประตูคลอง
ชลประทาน 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 199 เมตร 

518,000 518,000 - - - ก่อสร้างถนนตาม
มาตรฐาน  
จ้านวน  1  สาย 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
 

กองช่าง 

รวม 15  โครงการ - - 25,562,700 236,142,000 236,142,000 236,142,000 236,142,000 - - - 



 
 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

แก้ไข  ครั้งที่  1/2565 
เทศบาลต าบลเจดีย์แม่ครัว 

 
 
 

 
 
 



224 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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 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 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

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

10,500 - - - - ส านักปลดั 

 
 
 
  
 



226 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

5 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) 

6 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) 

7 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) 

8 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
สืบราคาในท้องตลาดในท้องถิ่น  
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) 

9 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 
 

 
 
 
 



232 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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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 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) 

11 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 
 

 
 
 
 



234 
บัญชีครุภัณฑ์ 
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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) 

12 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) 

13 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 
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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) 

14 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 
 

 
 
 
 



237 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

15 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 
 

 
 
 
 



238 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

16 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 
 

 
 
 
 



239 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

17 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 
 

 
 
 
 



240 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

18 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 
 

 
 
 
 



241 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

19 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 
 

 
 
 
 



242 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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 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 
 

 
 
 
 



243 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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 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 
 

 
 
 
 



244 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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 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 
 

 
 
 
 
 



245 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  แก้ไข  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) 

23 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 

 

 
 
 
 
 
 
 



246 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

246 

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 ์

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



247 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

247 

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 ์

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

248 

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 ์

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



249 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

249 

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 ์

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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



250 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

250 

แบบ  ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 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
สังคม 
 

32,000 - - - - งานทะเบียน/
ส านักปลดั 

 

 
 
 
 
 
 
 



251 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

251 

แบบ  ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29 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 

 

 
 
 
 
 
 



252 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

252 

แบบ  ผ. 03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 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 

 

    รวม 15,337,500 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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