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ค าน า 

  พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต้าบล และการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ้านาจหน้าที่ใน
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมีอ้านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท้าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก้าหนด  การที่จะพัฒนาไปในทิศทางใด จ้าเป็นต้องมีการก้าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ   และแปลงมาสู่การ
ปฏิบัติ  ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 จึงได้ก้าหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คื อ 1. แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  2. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียนที่ต้องมีการทบทวนและจัดท้าทุกปี  ซึ่งมีลั กษณะ
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงประจ้าทุกปี การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    เป็น
เครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงแนวทางการด้าเนินงาน
ต่างๆ ที่อาจส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและใช้ทรัพยากรการ
บริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร  โดยการประสานงานทุกฝ่าย อย่างเป็นระบบ 
และมีการตรวจสอบจากหลายๆ ฝ่าย เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  และมี
ประสิทธิภาพน้าไปสู่ความเจริญ และความก้าวหน้าของต้าบลแม่เจดีย์ต่อไป 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
************************************************** 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ จ้านวน 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที ่1   บ้านสันลมจอย 
  หมู่ที่ 2   บ้านขันหอม 
  หมู่ที่ 3   บ้านสา 
  หมู่ที่ 4   บ้านสันกู ่
  หมู่ที่ 5   บ้านป่าแงะ 
  หมู่ที่ 6   บ้านสันมะนะ 
  หมู่ที่ 7   บ้านทุ่งยาว 
  หมู่ที่ 8   บ้านปางมะกาด 
  หมู่ที่ 9   บ้านห้วยทราย 
  หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าก่อ 
  หมู่ที ่12 บ้านใหม่พัฒนา 
  หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้้ากืน 
  หมู่ที่ 14 บ้านกู่ทอง 
  หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา 
  หมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ที่ 12 ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของที่ท้าการอ้าเภอเวียงป่าเป้า ห่างจากที่ว่าการอ้าเภอเวียงป่าเป้า ประมาณ 16 กิโลเมตร          อยู่ห่าง
จากศาลากลางจังหวัดเชียงราย ประมาณ  104  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

อาณาเขตทางทิศเหนือ         ติดต่อกับ เทศบาลต้าบลเวียงกาหลง  ต้าบลเวียงกาหลง 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

อาณาเขตทางทิศใต้         ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ใหม่  ต้าบลแม่เจดีย์  
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

อาณาเขตทางทิศตะวันออก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต้าบลวังเหนือ  ต้าบลวังเหนือ  
อ้าเภอวังเหนือ จังหวัดล้าปาง 

  อาณาเขตทางทิศตะวันตก    ติดต่อกับ อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
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องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 112,500 ไร่ หรือ 158 ตารางกิโลเมตร 

- แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง 
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1.2. ลักษณะภูมิประเทศ   
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ไทย เป็นพ้ืนที่ส้าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 50%  เป็นพื้นที่ส้าหรับการเกษตร 35 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน เช่นภูเขา แหล่งน้้า
และอ่ืนๆ  15%  ซ่ึงมี 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว  

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ภูมิอากาศโดยทั่วไปของต้าบลแม่เจดีย์เป็นอากาศร้อนชื้น ประกอบด้วย  3 ฤดู  คือ 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต้าบลแม่เจดียเ์ป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย 

 
 



 

-3- 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้้าในต้าบลแม่เจดีย์ประกอบด้วย 
  1. แม่น้้า จ้านวน 2 สาย คือ แม่น้้าแม่เจดีย์ และน้้าแม่ลาว 
  2. สระเก็บน้้าสาธารณะ ประกอบด้วย บริเวณที่สาธารณะบ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 จ้านวน 2 บ่อ (หนองบ่อแรด และ
หนองบ่อไก่) สระน้้าสาธารณะบริเวณบ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 จ้านวน 2 บ่อ (สระน้้าห้วยเวียง และสระน้้าหนองสระ)  
  3. ล้าคลอง ประกอบด้วย คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตรฝายปันห้า (หมู่ท่ี 5 ,6 และหมู่ท่ี 15) 
  4. ฝายทีส่้าคัญ ประกอบด้วย ฝายชะน้้าลอน้้า(น้้าตกห้วยตาด)  
  5. อ่างเก็บน้้า จ้านวน 1 แห่ง (อ่างเก็บน้้าดอยงู) 

   1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต้าบลแม่เจดีย์ มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด จ้านวน   42,500  ไร่ หรือ 68 ตร.กม. โดยเป็นป่าไม้ชุมชนและป่าไม้เขต
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบต้าบลแม่เจดีย์ 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์  ได้จัดตั้งจากสภาต้าบลแม่เจดีย์     เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์                  
เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  จ้านวน 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1   บ้านสันลมจอย 
  หมู่ที่ 2   บ้านขันหอม 
  หมู่ที่ 3   บ้านสา 
  หมู่ที่ 4   บ้านสันกู ่
  หมู่ที่ 5   บ้านป่าแงะ 
  หมู่ที่ 6   บ้านสันมะนะ 
  หมู่ที่ 7   บ้านทุ่งยาว 
  หมู่ที่ 8   บ้านปางมะกาด 
  หมู่ที่ 9   บ้านห้วยทราย 
  หมู่ที่ 10 บ้านสันป่าก่อ 
  หมูท่ี่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
  หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้้ากืน 
  หมู่ที่ 14 บ้านกู่ทอง 
  หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา 
  หมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ 

 2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ มีเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง จ้านวน 15 หมู่บ้าน  
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

  ประชากรในต้าบลแม่เจดีย์ มีจ้านวนทั้งสิ้น  6,388 คน  แยกเป็นชายจ้านวน  3,185 คน            

            หญิง  3,203 คน  จ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,715  ครัวเรือน แยกเป็น  
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้น ชาย หญิง 

1 บ้านสันลมจอย 35 149 76 73 
2 บ้านขันหอม 230 570 268 302 
3 บ้านสา 184 391 191 200 
4 บ้านสันกู ่ 217 614 308 306 
5 บ้านป่าแงะ 385 842 428 414 
6 บ้านสันมะนะ 481 961 463 498 
7 บ้านทุ่งยาว 219 441 232 209 
8 บ้านปางมะกาด 137 302 150 152 
9 บ้านห้วยทราย 105 85 51 34 
10 บ้านสันป่าก่อ 44 176 86 90 
12 บ้านใหม่พัฒนา 85 245 115 130 
13 บ้านห้วยน้้ากืน 145 357 183 174 
14 บ้านกู่ทอง 146 403 212 191 
15 บ้านป่าซางพัฒนา 128 300 156 144 
16 บ้านสาเจริญ 174 552 226 286 

รวม 2,715 6,388 3,185 3,203 
 

                                                                     (ข้อมลู ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559) 
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กราฟแสดงผล (ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร) 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ มีดังนี ้
   1. โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 
   2. โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 
   3. โรงเรียนไทรัฐวิทยา 
   4. โรงเรียนบ้านป่าแงะ 
   5. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ้านวน  3  ศูนย์ คือ 
   1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ 
   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางมะกาด 
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งยาว 
 4.2 สาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ้านวน 2 แห่งคือ 
  1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลแม่เจดีย์ มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
บริการ  จ้านวน 3 คน 
  2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลปางมะกาด มีบุคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถาน
บริการ  จ้านวน 3 คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุข  จ้านวน 137  คน และ มีการลงพ้ืนที่ให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง ครอบคลุม
พ้ืนที่ต้าบลแม่เจดีย์ ทั้ง 15 หมู่บ้าน   
 4.3 อาชญากรรม 
  ต้าบลแม่เจดีย์อยู่ ในเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบของสถานีต้ารวจต้าบลแม่เจดีย์  ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน                     
มีอาสาสมัครต้ารวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก้าลังส้าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทาง
ราชการทราบอยู่ตลอดเวลาท้าให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ในระดับน้อย  
 4.4 ยาเสพติด 
  ต้าบลแม่เจดีย์ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท้านา ท้าสวน ท้าให้มีความจ้าเป็นต้องจ้างแรงงาน
จากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดเข้ามา
ในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีต้ารวจต้าบลแม่เจดีย์  
คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระท้าผิดอยู่เป็นประจ้า ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครต้ารวจบ้าน             ชุด
รักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นก้าลังส้าคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการท้าให้ปัญหายาเสพติด
เบาบางลงตามล้าดับ 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์      องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ได้ด้าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ประสานการรับบัตรผู้พิการตลอดจนดูแลผู้ยากไร้ในเขตพ้ืนองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์    
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ต้าบลแม่เจดีย์มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้ 
  1) ถนนสายหลัก จ้านวน  34   สาย    รวมระยะทาง   90.20   กิโลเมตร    แยกเป็น 

ระยะทาง 
(ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระยะทาง
(ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

เพิ  ขึ้น/
ลดลง (ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

- ถนนลาดยาง 10.10 22.40 10.10 22.40 0.00 0.00

- ถนนคอนกร ต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- ถนนล กรัง 35.00 77.60 35.00 77.60 0.00 0.00

 - ถนนล าลอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รว 45.10 100.00 45.10 100.00 0.00 0.00

ป ี2559ป ี2558 การพัฒนา

ถนนสาย

 
  2) ถนนสายภายในหมู่บ้าน จ้านวน    15   สาย รวมระยะทาง   25.25  กิโลเมตร  แยกเป็น 

ระยะทาง 
(ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

ระยะทาง
(ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

เพิ  ขึ้น/
ลดลง (ก. .)

คิดเป็น
ร้อยละ

- ถนนลาดยาง 4.00 40.00 6.00 39.34 2.00 38.10

- ถนนคอนกร ต 3.50 35.00 5.25 34.43 1.75 33.33

- ถนนล กรัง 2.50 25.00 4.00 26.23 1.50 28.57

 - ถนนล าลอง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รว 10.00 100.00 15.25 100.00 5.25 100.00

ป ี2559ป ี2558 การพัฒนา

ถนนสาย

 
(ข้อมูลจากกองช่าง อบต.แม่เจดีย์) 

 5.2 การไฟฟ้า 
 มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอเวียงป่าเป้า ส้านักงานหน่วยบริการไฟฟ้า จ้านวน 1 
แห่ง ตั้งอยู่ 398 หมู่ 14 ต้าบลป่างิ้ว อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

 5.3 การประปา 
 การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ มีจ้านวน……11…แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ มีการสื่อสารที่ส้าคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ต้าบลแม่เจดีย์ มีพ้ืนที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้า
นา ท้าไร่ เช่น ชา กาแฟ  ล้าไย  ข้าวโพด  ท้าสวน เช่น มันฝรั่ง มะเขือเทศ ฯลฯ  และในปัจจุบันมีการปลูกยางพาราในบาง
พ้ืนที่   
 6.2 การท่องเที่ยว 
  ในต้าบลแม่เจดีย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
  1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์  
  2. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ วัดพระธาตุมม่อนพระเจ้าหลาย  ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึด
เหนี่ยวของประชาชนในต้าบลแม่เจดีย์และประชาชนทั่วไป 

 6.3 อุตสาหกรรม 
  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์มีโรงงานอุตสาหกรรมจ้านวน 1 แห่ง คือโรงงานท้าถุงมือ 
 6.4 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
  การพาณิชย์ 
  -  สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จ้านวน  5   แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 2,3,4,5 และ 16) 
  กลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มอาชีพ (ท้าขนมไทย) บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 
 - กลุ่มผลิตกาแฟ บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 และบ้านห้วยน้้ากืน หมู่ที่ 13   
 - กลุ่มเย็บผ้าบ้านขันหอม หมู่ที่ 2  
 - กลุ่มจัดท้าไม้กวาด บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 

 6.5 แรงงาน 
  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต้าบลแม่เจดีย์ประกอบอาชีพเกษตรกรรมท้านา ท้าสวน แรงงานจะแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยท้างานในพ้ืนที่ และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนวัยท้างานในต้าบลแม่เจดีย์เมื่อเรียน
จบจะออกไปท้างานนอกพ้ืนที่ ท้าให้แรงงานที่ใช้ในการท้านา ท้าสวน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆและรับจ้างทั่วไป เป็น
แรงงานต่างด้าวที่มาจากประเทศเมียนมาร์เป็นส่วนใหญ่ 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ ได้จัดตั้งจากสภาต้าบลแม่เจดีย์เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์                  
เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540  จ้านวน 15 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ 1   บ้านสันลมจอย 
  หมู่ที่ 2   บ้านขันหอม 
  หมู่ที่ 3   บ้านสา 
  หมู่ที่ 4   บ้านสันกู ่
  หมู่ที่ 5   บ้านป่าแงะ 
  หมู่ที่ 6   บ้านสันมะนะ 
  หมู่ที่ 7   บ้านทุ่งยาว 
  หมู่ที่ 8   บ้านปางมะกาด 
  หมู่ที่ 9   บ้านห้วยทราย 
  หมูท่ี่ 10 บ้านสันป่าก่อ 
  หมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนา 
  หมู่ที่ 13 บ้านห้วยน้้ากืน 
  หมู่ที่ 14 บ้านกู่ทอง 
  หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา 
  หมู่ที่ 16 บ้านสาเจริญ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 การรวมกลุ่มของประชาชน  มีจ้านวนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น จ้านวน  52  กลุ่ม จ้าแนกได้ดังนี้ 
  กลุ่มแม่บ้าน    จ้านวน  15 กลุ่ม 
  กลุ่มเกษตร    จ้านวน  15 กลุ่ม 
  กลุม่อาชีพอ่ืนๆ(การแปรรูป)  จ้านวน  2 กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน จ้านวน  5 กลุ่ม 
  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน   จ้านวน  15 กลุ่ม 
 จุดเด่นของพ้ืนที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล 

- วัดพระเจ้าหลวงพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย  ตั้งอยู่หมู่บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า  
จังหวัดเชียงราย ,  อ่างเก็บน้้าดอยงู ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 
น้้าตกห้วยตาด  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านป่าซางพัฒนา ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย , น้้าตกขุนแจ  ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 7 ต้าบลแม่เจดีย์  อ้าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย , น้้าตกเลาลี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านปางมะกาด  ต้าบลแม่เจดีย์ 
อ้าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, การปลูกชา  กาแฟ และพืชผลเมืองหนาว ฯลฯ  โฮมสเตย์  และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ตั้งอยู่ บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 และบ้านห้วยน้้ากืน หมู่ที่ 13 ต้าบลแม่เจดีย์ อ้าเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  
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 7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ต้าบลแม่เจดีย์  มีพ้ืนที่เกษตรกรรม  33,125  ไร่ หรือ 53 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ป่าไม้  42,500  ไร่                     
หรือ 68 ตารางกิโลเมตร ลักษณะของดินเป็นร่วนมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี และมี
คุณลักษณะของดินที่ใช้ในการท้าเครื่องปั้นดินเผาได้เป็นอย่างดี 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ข้อมูลด้นแหล่งน้ า 

 แหล่งน้้าธรรมชาติ มีน้้าล้าห้วย  จ้านวน 2 สาย คือ 
1. น้้าแม่ลาว  
2. น้้าแม่เจดีย์  
7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

การประปา 
ในเขตต้าบลแม่เจดีย์ มีระบบการประปาอยู่ 2 ประเภท คือ ประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค  ดังนี้ 
-หมู่ที่   2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 , 10 , 12 , 14 , 15 , 16  ใช้น้า้จากประปาหมู่บ้าน 

  -หมู่ที่    1 , 6 , 10 ใช้น้้าจากประปาภูมิภาค 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

บ่อบาดาลสาธารณะ  15 แห่ง 
บ่อน้้าตื้นเอกชน      1, 558 แห่ง 
บ่อน้้าตื้นสาธารณะ  17 แห่ง 
สระน้้าหมู่บ้าน    6 แห่ง 
ล้าคลอง    1 แห่ง 
ฝาย     9 แห่ง 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 
1 นับถือศาสนาอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ ดังนี้ 
 - วัด  จ้านวน   9  แห่ง  ได้แก่ 

   1.   วัดบ้านสา  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  3 
   2. วัดสันกู ่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  4 

   3.   วัดป่าแงะ  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  5 
   4.   วัดพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่ 5 
   5.   วัดสันมะนะ  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  6 
   6.   วัดทุ่งยาว  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  7 
   7.   วัดปางมะกาด  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  8 
   8.   วัดห้วยทราย  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่  9 
 -  ส านักสงฆ์  จ้านวน  1  แห่ง  คือ   ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 6 
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 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ต้าบลแม่เจดีย์มีงานประเพณีส้าคัญต่างๆ ประกอบด้วยงานประเพณีสรงน้้าพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย 
 วันลอยกระทง วันเข้าพรรษา ประเพณีปี๋ใหม่เมือง และเทศน์ธรรมปลาซ่อน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญัญาท้องถิ่นท่ีส้าคัญในต้าบลแม่เจดีย์ มีดังนี ้

1. นายเหนี่ยม เปลี่ยววิญญา ภูมิปัญญาด้านหมอพ้ืนเมือง(หอมเป่า) ด้านศาสนา (หมู่ท่ี 5 บ้านป่าแงะ) 
2. นายอิ่นค้า  กันทา   ภูมิปัญญาด้านหมอดิน (หมู่ท่ี 2 บ้านขันหอม) 
ภาษาถ่ิน  คือ ภาษาก้าเมือง เป็นภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน 99.99% 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ไม้กวาดดอกหญ้า  
  - ไวน์ผลไม ้
  - ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกะลา 
  - เครื่องปั้นดินเผา (หมู่ท่ี 5 บ้านป่าแงะ) 
9. ทรัพยาการธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  น้้าที่ประชาชนในต้าบแม่เจดีย์ใช้ส้าหรับการอุปโภค-บริโภคและท้าการเกษตร มีดังนี้ 
  1. แม่น้้า จ้านวน 2 สาย คือ แม่น้้าแม่เจดีย์ และแม่น้้าแม่ลาว 
  2. สระเก็บน้้าสาธารณะ ประกอบด้วย บริเวณที่สาธารณะหนองบ่อแรด หนองบ่อไก่ หมู่ที่ 4 บ้านสันกู่ สระน้้า
สาธารณะอ่างเก็บน้้าห้วยบง หมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ  และสระน้้าสาธารณะห้วยเวียง หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ และ อ่างเก็บน้้า
ห้วยตาด   
  3. ล้าคลอง ประกอบด้วย คลองชลประทาน สายปันห้า 
  4. ฝายที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ฝายเก็บน้้า(น้้าตกห้วยตาด)  
    9.2 ป่าไม้ 

  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์  มีพ้ืนที่จ้านวน…42,500…ไร่ 

 9.3 ภูเขา 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์   มีภูเขาจ้านวน 6  ลูก ได้แก่ ภูเขาทุ่งยาว ภูเขาห้วยทราย      
ภูเขาปางมะกาด ภูเขาห้วยน้้ากืน ภูเขาสันมะนะ และภูเขาป่าแงะ 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตต้าบลแม่เจดีย์ ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้้า ป่าไม้ จะเห็นได้            
จากเกษตรกรในพ้ืนที่สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปีแต่มีบางปีที่แห้งแล้ง ขาดน้้าในการท้าการเกษตรเพราะภูมิกาศใน
ต้าบลร้อนจัดฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที ่ ชื่อโครงการ วงเงิน 

ตามสัญญา 
เบิกจ่าย 

 1.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ทรัพยากรน้ าและการจราจร 

  

1 โครงการถม/บดอัดหินคลุก ดินลูกรัง   
 1.1 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน

ปางมะกาด หมู่ที่ 8  -บ้านห้วยน้้ากืน หมู่ที่ 13 18,000.00 18,000.00 
 1.2 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จ้านวน 

3 สายทางบ้านขันหอม หมู่ที่ 2 52,300.00 52,300.00 
2 โครงการซ่อมแซมถนน สะพาน และขยายไหล่ทางท่ีช้ารุด   

 2.1 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกู่ทองหมู่ 14 18,000.00 18,000.00 
3 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐาน อื่นๆ 

ที่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของ อบต.เช่นสิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน อาคาร
ต่างๆในพ้ืนที่ ฯลฯ 

  

 3.1 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบ้านผู้ยากไร้ 37,800.00 37,800.00 
 3.2 ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 160,300.00 
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านขันหอม  

หมู่ที่ 2 250,000.00 249,500.00 
5 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน  

บ้านสา หมู่ที่ 3 96,000.00 95,000.00 
6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3  

บ้านสา หมู่ที่ 3 177,000.00 176,500.00 
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 198,000.00 150,000.00 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/2 บ้านสันกู่ หมู่ที่ 4 55,000.00 53,000.00 
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสุสานพร้อมก่อสร้างลาน

กิจกรรมบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 250,000.00 244,500.00 
10 โครงการขยายเขตประปาภูเขาพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้้า บ้านห้วยทราย 

หมู่ที่ 9 180,000.00 179,500.00 
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านหนองบัว 

(สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 77,000.00 77,000.00 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหนองบัว(สันป่า

ก่อ) หมู่ที่ 10 28,000.00 27,000.00 
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13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่บ้านถึง
ถนนสายตะวันตกพร้อมฝาปิด(เรียบถนนสายหลัก) บ้านกู่ทอง          
หมู่ที่ 14 250,000.00 249,000.00 

14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางบริเวณ
หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน)ถึงจุดแยกสถานีวิทยุชุมชน บ้านสาเจริญ  
หมู่ที่ 16 250,000.00 249,500.00 

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภคบริโภค บ้านสันมนะ หมู่ที่ 6 276,000.00 275,500.00 
16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค หลังที่ท้าการ 

อบต.แม่เจดีย์  285,000.00 284,500.00 
17 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านแม่ขะจาน (สันลม

จอย) หมู่ที่ 1  167,000.00 167,000.00 
18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านขันหอม หมู่ที่ 2  167,000.00 167,000.00 
19 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค บ้านสา หมู่ที่ 3  209,000.00 208,500.00 
20 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 209,000.00 208,500.00 
21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 209,000.00 209,000.00 
22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค บ้านหนองบัว 

(สันป่าก่อ) หมู่ที่ 10 209,000.00 208,500.00 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน  

บ้านห้วยทราย หมู่ 9   200,000.00 172,000.00 
24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านกู่ทอง หมู่ที่ 14 167,000.00 167,000.00 
25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านป่าซางพัฒนา  

หมู่ที่ 15 167,000.00 167,000.00 
26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร บ้านสาเจริญ หมู่ที่ 16 167,000.00 167,000.00 
27 โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้ง ปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ 50,000.00 49,845.00 
28 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่  

บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 15 
2,200,000.00 2,200,000.00 

29    โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.1)  
บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 

2,000,000.00 2,000,000.00 
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 2.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการด้าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000.00 23,095.00 
2 อุดหนุนอ้าเภอเวียงป่าเป้า โครงการ 108 ปี ของดีเวียงป่าเป้า 20,000.00 20,000.00 
3 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ สินค้า ของดีต้าบลแม่เจดีย์ 30,000.00 22,000.00 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม   
1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,445,400.00 8,445,400.00 
2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 2,249,600.00 2,249,600.00 
3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 486,000.00 486,000.00 
4 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านสังคม เช่น โครงการพัฒนากลุ่ม

สตรีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โครงการพัฒนาผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ 

  

 4.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพผู้สูงอายุต้าบลแม่เจดีย์ 20,000.00 20,000.00 

 4.2 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 1-16 ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
พัฒนาสตรีต้าบลแม่เจดีย์จ้านวน 15 หมู่บ้าน 225,000.00 225,000.00 

5 ส่งเสริมหรืออุดหนุนหน่วยงานเอกชนหรือองค์กรอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาสังคมเช่น กิ่งกาชาดอ้าเภอ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มลูกเสือ ฯลฯ 

  

 5.1 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอเวียงป่าเป้า โครงการส่งเสริมกิจการกิ่งกาชาด
อ้าเภอเวียงป่าเป้า 5,000.00 5,000.00 

 5.2 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเวียงป่าเป้า โครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการในการเพ่ิมประสิทธิภาพลูกเสือชาวบ้านอ้าเภอเวียงป่าเป้า 5,000.00 5,000.00 

 5.3 อุดหนุนที่ท้าการอ้าเภอเวียงป่าเป้า โครงการอบรมทบทวนลูกเสือ
ชาวบ้านปรองดองสมานฉันท์ต่อต้านยาเสพติด 5,600.00 5,600.00 

 5.4  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านป่าแงะ โครงการสนุบสนุน
การพัฒนาศักยภาพผู้น้าหมู่บ้านและชุมชน 30,000.00 30,000.00 

6 สนับสนุนและส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น อุดหนุนองค์กรที่มี
วัตถุประสงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับ จังหวัด 
อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้านรวมทั้งที่ อบต.ด้าเนินการเอง ฯลฯ 

  

 6.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิจการของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์(ศพส.อบต.แม่เจดีย์) 20,000.00 7,579.00 
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 6.2 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเวียงป่าเป้า(ศป.ปส.อ.เวียงป่าเป้า) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ้าเภอเวียงป่าเป้า 10,000.00 10,000.00 

 6.3 อุดหนุนสถานีต้ารวจภูธรแม่เจดีย์ โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ชุมชนเพ่ือป้องกันยาเสพติดแบบยั่งยืน 20,000.00 20,000.00 

 6.4 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดประจ้าหมู่บ้าน 
(ศพส.ม.) จ้านวน 15 หมู่บ้าน 150,000.00 140,000.00 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
ท่องเที่ยว 

  

1 พัฒนาเด็กเล็กด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจสังคมสติปัญญา อย่างมีคุณภาพได้
มาตรฐาน(ค่าอาหารเสริม นม) 863,764.00 778,879.82 

2 สนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์และพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพได้แก่ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ศพด. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม ศพด. 

  

 2.1 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ 170,000.00 170,000.00 
3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนเด็กประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น อุดหนุนโรงเรียนใน
พ้ืนที่ในโครงการส่งเสริมหรือพัฒนาการศึกษา 

  

 3.1 อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มี
วิถีความเป็นไทย 20,000.00 20,000.00 

 3.2 อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าแงะ โครงการอบรมกิจกรรมการเรียนรู้และสืบ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 

 3.3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพ 
จริยธรรมของนักเรียน 20,000.00 20,000.00 

 3.4 อุดหนุนโรงเรียนปางมะกาดวิทยา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน 20,000.00 20,000.00 

 3.5 อุดหนุนโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โครงการอบรมป้องกันปัญหายา 
เสพติด 20,000.00 20,000.00 

 3.6 อุดหนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมอบรมเศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 10,000.00 

4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมเด็กก่อนเรียนอย่างหลากหลายได้แก่ 
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก กิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ งานแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ 
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 4.1 โครงการวันเด็กแห่งชาติต้าบลแม่เจดีย์ 80,000.00 31,205.00 
5 สนับสนุนการพัฒนาด้านโภชนาการสุขภาพร่างกายในการบริโภค ได้แก่ 

สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 3 ศูนย์ และโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่จ้านวน 4 โรงเรียน 

  

 5.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ้านวน 5 ศูนย ์ 420,000.00 366,000.00 

 5.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของโรงเรียนประถม ในเขต
พ้ืนที่จ้านวน 4 โรงเรียน 1,480,000.00 1,441,000.00 

6 สนันสนุนกลุ่มหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี เช่น ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ สภาวัฒนธรรมอ้าเภอ สภา
วัฒนธรรมต้าบล 

  

 6.1 อุดหนุนอ้าเภอเวียงป่าเป้า โครงการงานรัฐพิธี งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 20,000.00 20,000.00 

7 อุดหนุนอ้าเภอเวียงป่าเป้าโครงการงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 10,000.00 10,000.00 
8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต้าบลแม่เจดีย์โครงการส่งเสริมงานวัฒนธรรมและ

ประเพณีท้องถิ่นต้าบลแม่เจดีย์ 20,000.00 15,090.00 
9 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุง โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้้า

พระธาตุดอยตุง 
8,000.00 8,000.00 

10 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาธรรมชาติ การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

  

 10.1 อุดหนุนสถานีต้ารวจภูธรแม่เจดีย์โครงการแสวงหาความร่วมมือ อปท.
ในการจัดตั้งจุดตรวจหน่วยบริการและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
ช่วงเทศกาลต่างๆ 10,000.00 10,000.00 

11 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวิธีชีวิตดั้งเดิม 
(Home Stay) 20,000.00 15,090.00 

 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
1 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่า แนวกันไฟเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร 

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 10,000.00 10,000.00 
 1.1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 5 โครงการส่งเสริมการ

อนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 
 1.2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 6 โครงการส่งเสริม

การอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 
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 1.3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 

 1.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางมะกาด หมู่ที่ 8 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 

 1.5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 9 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 

 1.6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยน้้ากืน  หมู่ที่ 13 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์และป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 

 1.7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซางพัฒนา หมู่ที่ 15 โครงการส่งเสริม
การอนุรักษ์และป้องกันไฟป่า 10,000.00 10,000.00 

2 โครงการขยายผลตามแนวพระราชด้าริฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านป่า
แงะ หมู่ที่ 5 20,000.00 16,140.00 

3 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพ้ืนที่สีเขียว 10,000.00 764.00 
4 โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่และจัดท้าแนวกัน

ไฟป้องกันไฟป่า 20,000.00 19,850.00 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   
1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในพื้นที่ เช่น การป้องกันและก้าจัด

ศัตรูพืชการชดเชยเป็นตัวเงินแก่เกษตรกรที่ประสบภัยด้านการเกษตร ฯลฯ 
  

 1.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ 50,000.00 5,759.00 
2 อุดหนุนหรือสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่   
 2.1 อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้า แม่น้้าลาว 48,600.00 48,600.00 
 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข   
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 180,000.00 161,950.50 
2 สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อบต.แม่เจดีย์ 

(สปสช.) 135,000.00 123,052.50 
3 อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน จ้านวน 15 หมู่บ้าน 112,500.00 112,500.00 
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ประจ้าปี 2559 70,000.00 16,200.00 
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 8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง การบริหารและการบริการ
สาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 

  

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการปกครองบในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เช่นการเลือกตั้งในระดับต่างๆ การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี 
การส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การอุดหนุน
อ้าเภอเวียงป่าเป้าในการจัดงานรัฐพิธีราชพิธี งานวันพ่อ งานวันแม่ ฯลฯ 

  

 1.1 โครงการ อบต.สัญจร 30,000.00 5,196.00 
 1.2 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต้าบล 20,000.00 4,650.00 
2 งบประมาณบริหารงานบุคคล เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ เบี้ย

ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และผู้ที่มีสิทธิ   

  

 2.1 เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ เบี้ยประชุม ฯลฯ 11,018,936.00 9,692,399.00 
 2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างสังกัด อบต.แม่เจดีย์ 150,000.00 111,527.00 
 2.3 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 164,000.00 164,000.00 
3 การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือปฎิบัติงานตามภาระกิจหน้าที่   
 3.1 จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหารส้าหรับประธานสภา 6,990.00 6,800.00 
 3.2 จัดซื้อเก้าอ้ีท้างานส้าหรับพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง จ้านวน 3 ตัว 5,100.00 5,040.00 
 3.3 จัดซื้อโต๊ะท้างานเหล็กส้าหรับพนักงานส่วนต้าบล 3,670.00 3,670.00 
 3.4 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000.00 59,000.00 
 3.5 จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA จ้านวน 2 เครื่อง 6,400.00 6,400.00 
 3.6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับงานส้านักงาน  20,800.00 19,800.00 
 3.7 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 2 เครื่อง 53,600.00 51,600.00 
4 ค่าใช้สอยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ เช่นการบริการ การรับรอง 

การปฎิบัติราชการ การบ้ารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สิน และอ่ืนๆ        280,000.00 147,503.68 
5 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ ฯลฯ 316,000.00 248,551.17 
6 โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.หรือบุคคลภายนอก เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมา  420,000.00 187,968.00 
7 โครงการส่งเสริมการช้าระภาษีภายในก้าหนดระยะเวลาและบริการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่ 30,000.00 8,330.00 
8 อุดหนุนหน่วยงานและองค์กรอ่ืน เช่น ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.

ระดับอ้าเภอ ฯลฯ 30,000.00 30,000.00 
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9 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบส้านักงานให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมใน
งานบริการประชาชนได้แก่ การทาสีส้านักงาน ก่อสร้างห้องน้้าเพ่ิมเติม ล้อมรั้วรอบ
บริเวณส้านักงาน ฯลฯ  

  

 9.1 โครงการทาสีรอบอาคารส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ 230,000.00 159,500.00 
 9.2 โครงการก่อสร้างห้องน้้าในส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจีย์ 447,000.00 405,500.00 

10 สนับสนุนกิจกรรมงาน อปพร.ต้าบลแม่เจดีย์ เช่น ฝึกอบรม อปพร. กิจกรรมงาน
บรรเทาสาธารณภัย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อปพร. ค่าจัดซื้อวัสดุงานป้องกันและ
บรรเทาฯการจัดงานวัน อปพร. ท้องถิ่นสนับสนุนงานกู้ภัยฉุกเฉิน ฯลฯ   

 10.1 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 30,000.00 27,000.00 
11 สนับสนุนการป้องกันสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงวันหยุดราชการ

และเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯลฯ   
 11.1 อุดหนุนอ้าเภอเวียงป่าเป้าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ประจ้าปี 2559 10,000.00 10,000.00 
 11.2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ้านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่เจดีย์ 103,000.00 99,810.00 
 11.3 โครงการตั้งจุดบริการเพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนน

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 20,000.00 19,830.00 
 11.4 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 30,000.00 17,350.00 
12 จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง   
 12.1 จัดซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค๊บ 896,000.00 777,500.00 

13 งบสนับสนุนส้ารองจ่าย 250,000.00 67,388.00 
 รวมโครงการทั้งหมด 66 โครงการ     รวมงบประมาณทั้งหมด 35,042,220.00 32,204,982.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


