
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
งบประมาณและที่มา 

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕60 ๒๕61 ๒๕๖2 

๑ โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 1   
บานแมแฝก 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 2 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

600,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  2 บอ 

ทต. เจดียฯ 

2 
 

 

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 3   
บานเจดียแมครัว 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 4 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

1,200,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  4 บอ 

ทต. เจดียฯ 

3 โครงการสรางฝายชะลอน้าํลาํ
น้ําปง หมูที่ 2 บานสบแฝก 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ฝายชะลอน้าํลาํน้าํปง  
จํานวน 1 ฝาย 

50,000   ฝายชะลอน้าํลาํน้าํปง  
จํานวน 1 ฝาย 

ทต. เจดียฯ 

4 โครงการปรับปรุงแหลงน้าํและ
ทําระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 2  บานสบแฝก 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ขุดขยายแหลงน้ําเดิมและทาํ
พนังก้ันกันตลิ่งพัง พรอมระบบ
สงน้าํ 

150,000   พัฒนาแหลงน้าํและระบบ

สงน้าํ จํานวน 1 แหง 

ทต. เจดียฯ 

5 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
หมูที่ 3  บานเจดียแมครัว 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

บอบาดาล  จาํนวน 1 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

300,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  1 บอ 

ทต. เจดียฯ 

6 โครงการขุดลอกลําเหมือง  
หมูที่ 4  บานขัวมุง 

เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําตืน้เขิน ขุดลอกลําเหมือง ระยะทาง 
3,000 เมตร 

250,000   ลําเหมืองระบายน้ําไดดี 

ระยะทาง 3,000 เมตร 

ทต. เจดียฯ 

7 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
หมูที่ 5 บานหวยบง 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

บอบาดาล  จาํนวน 3 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

900,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  3 บอ 

ทต. เจดียฯ 

8 
 

 

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 6  
บานแพะเจดีย 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 2 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

600,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  2 บอ 

ทต. เจดียฯ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
หมูที่ 7 บานวงัขุมเงิน 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

บอบาดาล  จาํนวน 3 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

900,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  3 บอ 

ทต. เจดียฯ 

11 โครงการปรับปรุงแหลงน้าํและ
ทําระบบสงน้ําเพื่อการเกษตร 
หมูที่ 8  บานแพะหวยบง 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ขุดขยายแหลงน้ําเดิมและทาํ
พนังก้ันกันตลิ่งพัง พรอมระบบ
สงน้าํ 

200,000   พัฒนาแหลงน้าํและระบบ

สงน้าํ จํานวน 1 แหง 

ทต. เจดียฯ 

12 
 

 

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 9   
บานกลางพฒันา 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 2 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

600,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  2 บอ 

ทต. เจดียฯ 

13 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
หมูที่ 9  บานกลางพฒันา 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

บอบาดาล  จาํนวน 2 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

600,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  2 บอ 

ทต. เจดียฯ 

14 โครงการทําระบบเก็บน้าํและ
ระบบสงน้าํเพื่อการเกษตรจาก
คลองชลประทาน หมูที่ 10  
บานแพะแมแฝก 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ทําระบบสบูน้าํจากคลอง
ชลประทานมาเก็บในบอเก็บน้ํา 
ความจุ 50,000 ลิตร 
ทอขนาด 1.5 นิ้ว 1,600 เมตร  
ทอขนาด 2 นิ้ว 3,000 เมตร  
 

200,000   ประชาชนในหมูบานไดรับ

ประโยชน 206 ครัวเรือน 

ทต. เจดียฯ 

15 โครงการกอสรางถังเก็บน้ํา 
(หัวสูง) หมูที่ 11   

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้ํา (หัวสูง)  
จํานวน  1 ถัง 

280,000   ถังเก็บน้ํา (หัวสูง)  
จํานวน  1 ถัง 

ทต. เจดียฯ 

16 โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 12  
บานปาปอ 
 
 
 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 1 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

300,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  1 บอ 

ทต. เจดียฯ 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 
 

 

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 13   
บานพระธาตุเจดีย 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 1 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

300,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  1 บอ 

ทต. เจดียฯ 

18 
 

 

โครงการเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร  หมูที่ 14   
บานเจดียเจริญ 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 1 บอ  
พรอมระบบสงน้ํา 

 

300,000   ไดบอบาดาลพรอมระบบ

สงน้าํ จํานวน  1 บอ 

ทต. เจดียฯ 

19 โครงการขุดลอกลําเหมือง  
หมูที่ 14 

เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําตืน้เขิน ขุดลอกลําเหมือง ระยะทาง 
300 เมตร 

25,000   ลําเหมืองระบายน้ําไดด ี

ระยะทาง 300 เมตร 

ทต. เจดียฯ 

20 โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 100,000   เพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ทต. เจดียฯ 

21 โครงการสงเสริมการทําปุย
หมักและผลติผักปลอดสารพษิ 

เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 50,000   ลดการใชสารเคมีใน

การเกษตร 

ทต. เจดียฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


