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

เทศบาลตําบลเจดียแมครัว  ตําบลแมแฝกใหม   อําเภอสันทราย   จังหวัดเชียงใหม 
ดานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเปลี่ยนแปลงการ

เพาะปลูกในพื้นทีท่ี่ไม

เหมาะสม ม.2 

เพื่อเปนสงเสริมการปลูกพชืที่
เหมาะสม 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 30,000   เกษตรกรปลูกพืชที่

เหมาะสม 

 

2 โครงการเกษตรผสมผสาน ม.
2, 10 

เพื่อสรางความหลากหลายของ
พืชและกิจกรรมทางการเกษตร 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 50,000   เกษตรกรปลูกพืชและ

กิจกรรมทางการเกษตร

หลากหลาย 

 

3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ม.
11, 14 

เพื่อจัดการทรัพยากรที่มีอยู
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
สามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยาง
เพียงพอ  

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 50,000   เกษตรกรจัดการทรัพยากร

และดําเนนิชีวติอยูไดอยาง

เพียงพอ  

 

4 โครงการเกษตรอินทรีย ม.10 เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 30,000   เกษตรกรลดการใช

สารเคมีในการเกษตร 

 

5 โครงการฝกอาชีพระยะสัน้ หมู
ที่ 1, 2, 8, 12 

เพื่อสรางอาชีพใหกับเกษตรกร เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 100,000   เกษตรกรมีอาชีพเสริม  

6 โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ม.1, 9, 14 

เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 75,000   เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม  

7 โครงการจัดตั้งตลาดชุมชน ม.
10 

เพื่อสรางโอกาสและชองทาง
ตลาดในการเขาถึงผูบริโภค 

บานแพะแมแฝกใหม หมูที่ 10 50,000   เกษตรกรมีชองทางตลาด

ในการเขาถึงผูบริโภค 

 

8 โครงการจัดตั้งโรงสีชุมชน ม.3, 
5, 12 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ขาวและพึ่งตนเองได 

บานเจดียแมครัว หมูที่ 3 
บานหวยบง หมูที่ 5 
บานปาปอ หมูที่ 12 

1,500,000   เกษตรกรมีศักยภาพใน
การผลิตขาวและพึ่งตนเอง
ได 

 



ดานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการจัดตั้งกลุมผลิตปุย
อินทรีย ม.3, 7, 9 

เพื่อลดการใชสารเคมีใน
การเกษตร 

บานเจดียแมครัว หมูที่ 3 
บานวังขุมเงิน  หมูที่ 7 

บานกลางพฒันา  หมูที่ 9 

100,000   เกษตรกรลดการใช

สารเคมีในการเกษตร 

 

10 โครงการสรางลานตากขาว
กลางประจําหมูบาน ม.2, 3 

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ขาวและพึ่งตนเองได 

บานสบแฝก  หมูที่ 2 
บานเจดียแมครัว หมูที่ 3 

300,000   เกษตรกรมีศักยภาพในการ

ผลิตขาวและพึ่งตนเองได 

 

11 โครงการจัดสรรที่ดินทาํกิน    
ม.2, 8, 10, 14 

เพื่อใหเกษตรกรมีที่ดินในการ
ประกอบอาชีพ 

บานสบแฝก หมูที่ 2 
บานแพะหวยบง หมูที่ 8 

บานแพะแมแฝกใหม หมูที่ 10 
บานเจดียเจริญ  หมูที่ 14  

-   เกษตรกรมีที่ดินในการ

ประกอบอาชีพ 

 

12 โครงการประกันราคาพืชผล
ทางการเกษตรแกไขปญหา
ราคาตนทนุการผลิต ม.2, 6, 
7, 9, 10 

เพื่อความชวยเหลือผูผลิตไมให
ไดรับความเดือดรอนจากการที่
ราคาต่ําเกินไปไมคุมทุนทีล่งไป 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม -   เกษตรกรผลิตไดคุมทุนที่

ลงไป 

 

13 โครงการศูนยเรียนรู ม.1, 6, 
9, 14 

เพื่อเปนแหลงเรียนรูในชุมชน บานแมแฝก หมูที่ 1 
บานแพะหวยบง หมูที่ 6 
บานกลางพฒันา หมูที่ 9 
บานเจดียเจริญ  หมูที่ 14 

200,000   มีแหลงเรียนรูในชุมชน  

14 โครงการอบรมกําจัดศัตรูพืช 
ม.2, 6, 9 

เพื่อการกําจัดศัตรูพืชอยางถูกวิธี
และมีประสิทธิภาพ 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 50,000   เกษตรกรกําจัดศัตรูพืชอยาง

ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ 

 

15 โครงการสนบัสนนุปจจัยทาง
การเกษตร(วัสดุอุปกรณ พันธุ
สัตว  พันธุพชื) ม.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 14 

เพื่อลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 200,000   เกษตรกรลดตนทุนการ

ผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการผลิต 

 

16 กองทุนเพื่อการเกษตร ม.1, 4, 
14 

เพื่อเปนกองทุนหมุนเวียนในการ
ทําการเกษตร 

เกษตรกรในตําบลแมแฝกใหม 300,000   เกษตรกรมีกองทุนหมุนเวียน

ในการทําการเกษตร 

 

 



 

ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

17 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการอุปโภค บริโภค ม.1, 
2, 3, 6, 7, 14 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

บอบาดาล   
จํานวน 6 บอ 

 

960,000   บอบาดาล   
จํานวน 6 บอ 

 

 

18 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน ม. 4, 7, 11 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ประปาหมูบาน 
จํานวน 3 แหง 

9,000,000   ประปาหมูบาน 
จํานวน 3 แหง 

 

19 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ประปาหมูบาน ม.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 12, 14 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ซอมแซมประปาหมูบาน 
จํานวน  10 แหง 

2,000,000   ซอมแซมประปาหมูบาน 
จํานวน 10 แหง 

 

20 โครงการขยายเขตประปา
หมูบาน ม.7, 10 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาหมูบาน 
จํานวน 2 แหง 

600,000   ขยายเขตประปาหมูบาน 
จํานวน 2 แหง 

 

21 โครงการสรางถังเก็บน้าํกลาง
ประจําหมูบาน ม.9, 11 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ถังเก็บน้ํากลาง 
จํานวน 2 แหง 

500,000   ถังเก็บน้ํากลาง 
จํานวน 2 แหง 

 

22 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ภาชนะกักเก็บน้ํา ม.10 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในการอุปโภคบริโภค 

ซอมแซมภาชนะกักเก็บน้าํ 
จํานวน 1 แหง 

200,000   ซอมแซมภาชนะกักเก็บน้าํ 
จํานวน 1 แหง 

 

 

 

 

 



ดานแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณและที่มา ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

23 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา ม.1, 
2, 3, 4, 5, 8, 10 

เพื่อแกไขปญหาแหลงน้ําตืน้เขิน แหลงน้ํา 7  หมูบาน 700,000   ลําเหมือง 7 หมูบาน  

24 โครงการสรางฝายกักเก็บน้ําลํา
หวยแมแฝก ม.7, 10 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน 2 แหง 

300,000   ฝายกักเก็บน้ํา 
จํานวน 2 แหง 

 

25 โครงการอางเก็บน้ําหวยแม
แฝก ม.7 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

อางเก็บน้ํา 
จํานวน 1 แหง 

200,000,000   อางเก็บน้ํา 
จํานวน 1 แหง 

 

26 โครงการขุดคลองซอย คลอง
ไสไก ม.9 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

คลองซอย คลองไสไก  
จํานวน 4 สาย 

120,000   คลองซอย คลองไสไก  
จํานวน 4 สาย 

 

27 โครงการขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อการเกษตร ม.1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

บอบาดาล  จาํนวน 15 บอ 
พรอมระบบสงน้ํา 

 

450,000   บอบาดาล จาํนวน 15 บอ 
พรอมระบบสงน้ํา 

 

 

28 โครงการสรางระบบทอสงน้าํ 
ม.7, 10, 11, 13, 14 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

ระบบทอสงน้าํ 
จํานวน 5 หมูบาน 

1,500,000   ระบบทอสงน้าํ 
จํานวน 5 หมูบาน 

 

29 โครงการสรางสถานสีูบน้ําดวย
ไฟฟา ม.1, 12 

เพื่อบรรเทาปญหาการขาด
แคลนน้าํในภาคการเกษตร 

สถานีสบูน้าํดวยไฟฟา 
จํานวน 2 แหง 

700,000   สถานีสบูน้าํดวยไฟฟา 
จํานวน 2 แหง 

 

 


