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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง 
ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนา
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

92 39.83 406,790,000 42.21 สํานักการช่าง

92 39.83 406,790,000 42.21

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.1. ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.43 1,600,000 0.17 สํานักปลัดฯ
2.แนวทางการพัฒนาที่ 2.2. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 1 0.43 1,000,000 0.10 สํานักปลัดฯ
3.แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า

ผลิตภัณฑช์ุมชนให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)

1 0.43 350,000 0.04  สํานักปลัดฯ
กองแผนฯ

4.แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด

4 1.73 8,506,000 0.88 สํานักปลัดฯ 

5.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทาง
การท่องเที่ยว

3 1.30 32,856,000 3.41 สํานักการช่าง

10 4.33 44,312,000 4.60

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

2 0.87 7,000,000 0.73 สํานักการช่าง

2.แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1.73 5,500,000 0.57 สํานักการช่าง

3.แนวทางการพัฒนาที่ 3.3. พัฒนาตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม 3 1.30 2,100,000 0.22 สํานักการช่าง

9 3.90 14,600,000 1.51

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 4 1.73 48,600,000 5.04 สํานักการศึกษาฯ,กองแผนฯ

4 1.73 48,600,000 5.04

1.แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3 1.30 7,940,000 0.82 สํานักการศึกษาฯ
2.แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 1.73 30,160,000 3.13 สํานักการศึกษาฯ

3.แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 32 13.85 79,793,240 8.28 สํานักการศึกษาฯ
4.แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ 7 3.03 66,251,000 6.87  สํานักการช่าง, 

สํานักปลัดฯ
สํานักการศึกษาฯ

5.แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 4 1.73 19,900,000 2.06 สํานักปลัดฯ, กองกิจฯ
6.แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุและ

ผู้ด้อยโอกาส
7 3.03 7,772,300 0.81 สํานักปลัดฯ

57 24.68 211,816,540 21.98

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

รวม

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม

รวม

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.1. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัย

1 0.43 4,000,000 0.42 สํานักการช่าง

2.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 0.43 6,450,000 0.67 สํานักการช่าง
3.แนวทางการพัฒนาที่ 6.3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 1 0.43 5,000,000 0.52 สํานักปลัดฯ
4.แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย 

การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น
4 1.73 118,275,000 12.27 สํานักการช่าง

7 3.03 133,725,000 13.87

1.แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

13 5.63 14,570,000 1.51  สํานักศึกษาฯ,
กองแผนฯ

กองการเจ้าหน้าที่, 
กองกิจฯ,สํานักการช่าง

2.แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ

13 5.63 2,495,000 0.26  กองการเจ้าหน้าที่, 
กองคลัง , กองแผนฯ
สํานักการศึกษาฯ

3.แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
และการตรวจสอบควบคุม

13 5.63 75,876,000 7.87  กองการเจ้าหน้าที่, 
กองกิจฯ ,สํานักปลัดฯ
สํานักการศึกษาฯ, 

กองแผนฯ

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน 

รวม
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จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณ หน่วยดําเนินการ

4.แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 13 5.63 11,040,270 1.15  สํานักปลัดฯ, กองคลัง,
กองพัสดุฯ ,กองกิจฯ,

สํานักการช่าง,กองแผนฯ
กองการเจ้าหน้าที่, 
สํานักการศึกษาฯ

52 22.51 103,981,270 10.79

231 100.00 963,824,810 100.00

รวม

รวมทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1  บทนาํ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหรือทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดําเนินงาน 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 – 2562) โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557  แผนพัฒนา
สามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560– 2562) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 
2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําพร้อมทั้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว 
 

  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ จัดทําแผนการ
ดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
  ในการจ ัดทํ าแผนการ ดํา เน ิน ง านองค ์ก ารบร ิห า รส ่วนจ ังหว ัด เช ีย ง ใหม ่นั ้น                  
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้แนวทาง
การดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
และการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น 

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน           
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ตามระเบียบฯ  ดังน้ี 

1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   หน่วยราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2)  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาร่างแผนการ
ดําเนินงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ี       



ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนปฏบิตักิารขา้งตน้  สามารถเขียนเปน็แผนภูมิไดด้ังนี ้
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 
  แผนการดําเนินงานตามระเบียบฯ ให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ    
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดําเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณน้ัน 
  การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพ่ือควบคุม       

การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากแผนการดําเนินงานจะกําหนด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่        
มีที่มาจาก 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทาํแผนพฒันาฯ

รวบรวมแผนงาน/โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทาํแผนพฒันาฯ
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทาํแผนพฒันาฯ

คณะกรรมการพฒันาฯ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

จัดทาํร่างแผนดําเนินการ 

เสนอร่างแผนดาํเนินการ

พจิารณาร่างแผนดาํเนินการ

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอืน่



1) งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
     (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืน  
     ดําเนินการ) 
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2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
เชียงใหม่ 

4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา
เห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

 

จะเห็นได้ว ่าการจัดทําแผนการดําเนินงานทําให้ทราบแนวทางการดําเนินงาน          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ   
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ  และการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ         
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกตามไปด้วย 

************************** 
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คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ
แผนพัฒนา 3 ปี แผนการดําเนินงาน โครงการทั้งหมด แผนพัฒนา 3 ปี แผนการดําเนินงาน งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 289 92 31.83 1,293,059,900 406,790,000 31.46

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 24 10 41.67 179,484,200 44,312,000 24.69

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 9 52.94 82,282,500 14,600,000 17.74

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4 4 100 63,600,000 48,600,000 76.42

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 57 57 100 278,961,400 211,816,540 75.93

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย
และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

8 7 87.5 225,867,200 133,725,000 59.21

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 65 52 80 231,303,100 103,981,270 44.95

464 231 49.78 2,354,558,300 963,824,810 40.93รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงาน

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า

รายการที่ 1 หน้า 310
1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

     2,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

2 บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

 - ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
รายการที่ 1 หน้า 321

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - ค่าบํารุงรักษา/ซ่อมแซม
เครื่องจักรกล
รายการที่ 1 หน้า 354

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง
ด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปโภค

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(สําหรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ) 
รายการที่ 1 หน้า 321

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        300,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - ค่าวัสดุก่อสร้าง 
(วัสดุยานพาหนะและขนส่ง)
รายการที่ 2 หน้า 354

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,500,000 สํานักการช่าง

 - วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
(สําหรับงานบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล) 
รายการที่ 4 หน้า 355

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - ค่าวัสดุเครื่องจักรกล 
(อะไหล่และอุปกรณ์สําหรับ
เครื่องจัรกล) 
รายการที่ 5 หน้า 355

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

5,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบกระบะเทท้าย 
จํานวน 4 คัน 
รายการที่ 1 (1) หน้า 355

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,700,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 13 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - จัดซื้อรถบรรทุกชานต่ํา
ชนิด 10 ล้อ  จํานวน 1 คัน
รายการที่ 1 (2) หน้า 356

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,490,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อรถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ ขนาด 120
แรงม้า จํานวน 2 คัน
รายการที่ 2 (1) หน้า 357

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

11,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 14 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - จัดซื้อชุดซ่อมถนนลาดยาง 
(Recycling) จํานวน 1 ชุด 
รายการที่ 2 (2) หน้า 357

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

64,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อรถบดล้อหน้าเหล็ก
เรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ 
จํานวน 2 คัน 
รายการที่ 2 (3) หน้า 358

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

8,565,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 15 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง
จํานวน 1 คัน 
รายการที่ 2 (4) หน้า 358

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,300,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า
จํานวน 2 คัน 
รายการที่ 2 (5) หน้า 359

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 16 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องหยั่งธรณี  
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 3 (1) หน้า 359

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,800,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

4 วัสดุก่อสร้าง 
(สําหรับงานก่อสร้างและ
ซ่อมบํารุงถนน) 
รายการที่ 1 หน้า 354

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดาํเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

70,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 17 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(สําหรับเครื่องจักรกล) 
รายการที่ 3 หน้า 355

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

40,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

6 ชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
รายการที่ 1 (1) หน้า 361

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 18 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

7 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (2) หน้า 361

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,126,000 ข้ามคลองชลประทาน 
บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 
ตําบลยุหว่า (ทต.สันป่าตอง) 
เชื่อมบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1 
ตําบลยุหว่า (ทต.ยุหว่า) 
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สาํนักการช่าง
(ทต.สันป่าตอง

ทต.ยุหว่า)

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (3) หน้า 361

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,520,000 บ้านห้วยหลวงพัฒนา 
หมู่ที่ 13 ตําบลแม่นาวาง 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 19 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (4) หน้า 362

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,520,000 บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5 
ตําบลแม่นาวาง 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.แม่นาวาง
อบต.บ้านหลวง)

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (5) หน้า 362

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,506,000 บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 
ตําบลสันทราย 
เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ 
หมู่ที่ 12 ตําบลม่อนปิ่น
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 20 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (6) หน้า 362

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,510,000 บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 
ตําบลเมืองแหง 
อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สํานักการช่าง

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (7) หน้า 363

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,504,000 เส้นทางระหว่าง
บ้านหนองแขม
(หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ)
หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองนะ 
เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน 
(หย่อมบ้านนาน้อย) หมู่ที่ 9
ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 21 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (8) หน้า 363

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,049,000 บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5, 
บ้านแม่ลานคํา หมู่ที่ 6 
ตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง
เชื่อมบ้านหนองมณฑา 
หมู่ที่ 16 ตําบลแม่วิน 
อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สะเมิงใต้
อบต.แม่วิน)

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (9) หน้า 363

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,752,000 บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 
ตําบลขุนคง เชื่อมบ้านเกาะ 
หมู่ที่ 3 ตําบลสบแม่ข่า
อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

- 21 -



- 22 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (10) หน้า 364

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,501,000 บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 
ตําบลบ่อสลี 
เชื่อมบ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 
ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (11) หน้า 364

1.
2.
3.

ขออนุมตัิดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,999,000 สายม่อนบ่อเฮาะ 
บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 
ตําบลท่าผา 
เชื่อมบ้านกองแขก หมู่ที่ 7 
ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 23 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (12) หน้า 364

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

4,827,000 บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 
ตําบลแม่สูน 
เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5
ตําบลสันทราย อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.แม่สูน
ทต.สันทราย)

18 ก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (13) หน้า 365

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,501,000  บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 
ตําบลโป่งน้ําร้อน 
เชื่อมบ้านใหม่ชยาราม 
หมู่ที่ 19 ตําบลเวียง 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.โป่งน้ําร้อน

อบต.เวียง)

- 23 -



- 24 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (14) หน้า 365

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

999,000 ถนนซอยบ้านสันป่าตึง 
บ้านม่วงป๊อก หมู่ที่ 3 
ตําบลแสนไห 
เชื่อมบ้านม่วงเครือ หมู่ที่ 4 
ตําบลเปียงหลวง 
อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.แสนไห

อบต.เปียงหลวง)

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (15) หน้า 365

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,691,000 สายแยกทางหลวงสาย 
10765 บ้านวังจ๊อม 
หมู่ที่ 4 ซ.37 ตําบลเชียงดาว
(ทต.เชียงดาว) เชื่อม
ทางหลวงสาย 107 
เลี่ยงเมือง บ้านศรีสะอาด 
หมู่ที่ 15 ตําบลเชียงดาว 
(อบต.เชียงดาว) 
อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.เชียงดาว
อบต.เชียงดาว)
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- 25 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (16) หน้า 366

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

716,000 บ้านแม่ตุงติง หมู่ที่ 5 
ตําบลแม่สาบ 
เชื่อมบ้านแม่แพะ 
หมู่ที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ 
อําเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.แม่สาบ

อบต.สะเมิงเหนือ)

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (17) หน้า 366

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

711,000 บ้านป้อก หมู่ที่ 5 
ตําบลสะเมิงเหนือ 
อําเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 
ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.สะเมิงเหนือ
อบต.โป่งแยง)
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- 26 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (18) หน้า 366

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,573,000 บ้านสหกรณ์ดําริ หมู่ที่ 7 
ตําบลน้ําแพร่ 
เชื่อมบ้านม่วงหลวง 
หมู่ที่ 10 ตําบลเขื่อนผาก 
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.น้ําแพร่

อบต.เขื่อนผาก)

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (19) หน้า 367

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

4,319,000 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
ตําบลสันป่ายาง 
เชื่อมบ้านหนองบัวหลวง 
หมู่ที่ 9 ตําบลสบเปิง 
อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.สันป่ายาง
อบต.สบเปิง)
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- 27 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (20) หน้า 367

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,227,000 บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 
ตําบลแม่แตง 
เชื่อมบ้านหนองผึ้ง 
หมู่ที่ 18 ตําบลอินทขิล 
อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.แม่แตง
ทต.อินทขิล)

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (21) หน้า 367

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

3,499,000 บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 
ตําบลห้วยแก้ว 
อําเภอแม่ออน 
เชื่อมบ้านปางป่าไร่ หมู่ที่ 6 
ตําบลเทพเสด็จ 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ห้วยแก้ว
อบต.เทพเสด็จ)
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- 28 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (22) หน้า 368

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,360,000 บ้านห้วยส้มป่อย 
(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) 
หมู่ที่ 4, บ้านขุนแตะ 
หมู่ที่ 5 ตําบลดอยแก้ว 
เชื่อมบ้านขุนยะ หมู่ที่ 19
ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ดอยแก้ว
ทต.บ้านหลวง)

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (23) หน้า 368

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,527,000 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5, 
บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ที่ 20,
บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 
ตําบลสบเตี๊ยะ 
เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2
ตําบลดอยแก้ว 
อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สบเตี๊ยะ
ทต.ดอยแก้ว)
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- 29 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (24) หน้า 368

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,528,000 บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 
ตําบลฮอด เชื่อมบ้านโค้งงาม
หมู่ที่ 7 ตําบลหางดง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ฮอด
อบต.หางดง)

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (25) หน้า 369

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

711,000 บ้านแม่ลอง หมู่ที่ 1 
ตําบลหางดง (ทต.ท่าข้าม) 
เชื่อมถนนเลียบแนวเขต
อุทยานแห่งชาติออบหลวง
บ้านดอยคํา หมู่ที่ 8
ตําบลหางดง (อบต.หางดง) 
อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ท่าข้าม
อบต.หางดง)
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- 30 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (26) หน้า 369

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,552,000 บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านแอ่น 
เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ตําบลบงตัน 
อําเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.บ้านแอ่น
อบต.บงตัน)

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (27) หน้า 369

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,323,000 บ้านแม่ลานหลวง หมู่ที่ 3 
ตําบลยางเปียง 
เชื่อมบ้านหลองหลวง หมู่ที่ 3
ตําบลสบโขง อําเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ยางเปียง
อบต.สบโขง)
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- 31 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (28) หน้า 370

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

4,649,000 บ้านสงิน หมู่ที่ 13 
ตําบลนาเกียน 
เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 
ตําบลอมก๋อย 
อําเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.นาเกียน
อบต.อมก๋อย)

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ 
รายการที่ 1 (29) หน้า 370

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,368,000 บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 
ตําบลกองแขก 
เชื่อมบ้านยางส้าน หมู่ที่ 8 
ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.กองแขก

ทต.ท่าผา)
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- 32 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (30) หน้า 370

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,008,000 บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 
ตําบลแจ่มหลวง 
เชื่อมทางหลวงชนบท 
หมายเลข ชม.5050 
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านจันทร์ 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.แจ่มหลวง
อบต.บ้านจันทร์)

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (31) หน้า 371

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,466,000 บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านจันทร์ 
เชื่อมบ้านใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ 2 ตําบลแจ่มหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.บ้านจันทร์
อบต.แจ่มหลวง)
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- 33 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ 
รายการที่ 1 (32) หน้า 371

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,690,000 บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 
ถึงบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10 
ตําบลเขื่อนผาก 
เชื่อมบ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ที่ 5
ตําบลน้ําแพร่ อําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

38 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 1 (33) หน้า 371

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,824,000 บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8
ตําบลสันมหาพน 
เชื่อมบ้านบวกหมื้อ 
หมู่ที่ 1 ตําบลขี้เหล็ก 
(ทต.สันมหาพน) 
เชื่อมบ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 
ตําบลขี้เหล็ก (ทต.จอมแจ้ง) 
อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 34 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

39 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ  
รายการที่ 1 (34) หน้า 372

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,024,000 ชุมชนหลิ่งมื่น หมู่ที่ 10 
ตําบลป่าไผ่ (ทม.แม่โจ้) 
เชื่อมชุมชนพัฒนาทรายแก้ว
หมู่ที่ 13 ตําบลป่าไผ่ 
(ทต.ป่าไผ่) อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ  
รายการที่ 1 (35) หน้า 372

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,317,000 ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ซ.21 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) 
บ้านช่างคําน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลบ้านแหวน 
เชื่อมถนนสายหางดง -
ท่าขี้เหล็ก บ้านน้ําโท้ง 
หมู่ที่ 2 ตําบลสบแม่ข่า 
อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

- 34 -



- 35 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ  
รายการที่ 1 (36) หน้า 372

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

3,275,000 บ้านห้วยน้ําขาว หมู่ที่ 1 
ตําบลยางคราม 
อําเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านแพะประทาน 
หมู่ที่ 7 ตําบลทุ่งปี้ 
อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

42 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรตี ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ 
รายการที่ 1 (37) หน้า 373

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

3,644,000 บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 
ตําบลดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านใหม่หนองหอย 
หมู่ที่ 6 ตําบลสันติสุข 
อําเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 36 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

43 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ  
รายการที่ 1 (38) หน้า 373

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

3,899,000 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม
หมู่ที่ 5 ตําบลสบเตี๊ยะ 
เชื่อมบ้านแท่นคํา หมู่ที่ 1
ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

44 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต ปรบัปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ 
รายการที่ 1 (39) หน้า 373

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

3,341,000 บ้านสันป่าดํา หมู่ที่ 6 
ตําบลดอยเต่า 
เชื่อมบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 
ตําบลมืดกา อําเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 37 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

45 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 1 (40) หน้า 374

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,714,000 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 - 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 
ตําบลห้วยทราย 
เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 - 
บ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 
ตําบลสะลวง อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ห้วยทราย
อบต.สะลวง)

46 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 1 (41) หน้า 374

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,092,000 ถนนเลียบคลองชลประทาน
บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 
ตําบลแม่ก๊า 
เชื่อมบ้านดงป่าซาง หมู่ที่ 6 
ตําบลมะขุนหวาน 
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.แม่ก๊า

อบต.มะขุนหวาน)
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- 38 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

47 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์
คอนกรีต 
รายการที่ 1 (42) หน้า 374

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,289,000 บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 
ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5
ตําบลบงตัน อําเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.บ้านตาล
อบต.บงตัน)

48 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผวิจราจรเคปซีล 
รายการที่ 1 (43) หน้า 375

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,165,000 บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2
ตําบลสันติสุข 
เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 
ตําบลดอยหล่อ 
อําเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 39 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

49 ก่อสร้างกําแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (44) หน้า 375

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,966,000 บ้านวังสิงห์คํา หมู่ที่ 6 
ตําบลป่าแดด 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย 
หมู่ที่ 1 ตําบลสบแม่ข่า 
อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

50 ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมราวกันตก 
รายการที่ 1 (45) หน้า 375

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,957,000 บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 
ตําบลเหมืองแก้ว 
อําเภอแม่ริม เชื่อมบ้านแม่โจ้ 
หมู่ที่ 4 ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.เหมืองแก้ว

ทม.แม่โจ้)
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- 40 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

51 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (46) หน้า 376

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

587,000 บริเวณถนนสายหางดง-
ท่าขี้เหล็ก (ฝั่งขวา) 
บ้านสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 9 
ตําบลหนองแก๋ว 
เชื่อมบ้านถวาย หมู่ที่ 2
ตําบลขุนคง อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.หนองแก๋ว
อบต.ขุนคง)

52 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายการที่ 1 (47) หน้า 376

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

968,000 บริเวณลําเหมืองดง 
จากบ้านคันธรส หมู่ที่ 13
ตําบลหนองตอง 
เชื่อมบ้านวัวลาย หมู่ที่ 7
ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.หนองตอง

พัฒนา
ทต.หารแก้ว)
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- 41 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

53 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (1) หน้า 376

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,751,000 บ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 
ตําบลแม่สา 
เชื่อมบ้านสบสา-หนองฟาน 
หมู่ที่ 9 ตําบลดอนแก้ว
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

54 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรตี 
รายการที่ 2 (2) หน้า 377

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,460,000 ถนนเลียบน้ําปิง บ้านวังหมุ้น 
หมู่ที่ 4 ตําบลสันโป่ง 
เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 42 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

55 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (3) หน้า 377

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,328,000 บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 8 
ตําบลป่าแดด 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2
ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

56 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (4) หน้า 377

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,774,000 บ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 4 
ตําบลสันทรายหลวง 
เชื่อมบ้านโจ้ หมู่ที่ 5 
ตําบลสันทรายน้อย 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 43 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

57 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (5) หน้า 378

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,470,000 ถนนหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิม
พระเกียรติ หมู่ที่ 11 
ตําบลหนองแหย่ง 
เชื่อมบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8
ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

58 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (6) หน้า 378

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

830,000 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 
ตําบลสันนาเม็ง 
เชื่อมบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3 
ตําบลสันป่าเปา 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 44 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

59 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (7) หน้า 378

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,499,000 สายข้างตลาดมะขามหลวง 
บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 
ตําบลมะขามหลวง 
เชื่อมบ้านขุนคง หมู่ที่ 2
ตําบลมะขุนหวาน
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

60 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (8) หน้า 379

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,266,000 บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 
ตําบลสันต้นหมื้อ 
เชื่อม บ้านป่าแดด 
หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านหลวง 
อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.สันต้นหมื้อ

ทต.แม่อาย)
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- 45 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

61 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (9) หน้า 379

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,131,000 บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 
ตําบลเชียงดาว (ทต.เชียงดาว)
เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 12 
ตําบลเชียงดาว 
(อบต.เชียงดาว) 
อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.เชียงดาว
อบต.เชียงดาว)

62 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (10) หน้า 380

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,624,000 บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1  
ตําบลป่าตุ้ม 
เชื่อมบ้านสันยาว หมู่ที่ 2 
ตําบลป่าไหน่ อําเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ป่าตุ้ม
ทต.ป่าไหน่)
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- 46 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

63 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (11) หน้า 380

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,933,000 บริเวณถนนเลียบกําแพง 
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 
บ้านช่างทอง หมู่ที่ 7 
ตําบลสุเทพ เชื่อมบ้านป่าเป้า 
หมู่ที่ 10 ตําบลแม่เหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สุเทพ

ทม.แม่เหียะ)

64 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (12) หน้า 380

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,419,000 บ้านร้องเรือคํา หมู่ที่ 12 
ตําบลป่าแดด เชื่อมถนน
ปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน์ 
หมู่ที่ 8 ตําบลแม่เหียะ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ป่าแดด
ทม.แม่เหียะ)
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- 47 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

65 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (13) หน้า 381

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,599,000 บ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5 
ตําบลเมืองเล็น 
เชื่อมบ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ 
หมู่ที่ 8 ตําบลหนองแหย่ง 
และบ้านศรีวังธาร หมู่ที่ 8 
ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.เมืองเล็น
ทต.ป่าไผ่)

66 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (14) หน้า 381

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,502,000 บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 
ตําบลสันป่าเปา 
เชื่อมบ้านร้องสัก หมู่ที่ 1 
ตําบลสันนาเม็ง 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สาํนักการช่าง
(ทต.สันป่าเปา
ทต.สันนาเม็ง)
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- 48 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

67 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (15) หน้า 381

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

890,000 บ้านแม่ย่อยสันศรี หมู่ที่ 6 
ตําบลสันพระเนตร 
อําเภอสันทราย 
เชื่อมสะพานข้ามน้ํากวง 
บ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 
ตําบลสันปูเลย 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สันพระเนตร
ทต.สันปูเลย)

68 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (16) หน้า 382

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,414,000 บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 
ถึงบ้านข้างน้ํา หมู่ที่ 7 
ตําบลลวงเหนือ 
อําเภอดอยสะเก็ด
เชื่อมบ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6
ตําบลหนองแหย่ง 
อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
ทต.ลวงเหนือ

ทต.หนองแหย่ง)
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- 49 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

69 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (17) หน้า 382

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,310,000 บ้านแม่ก๊ะเหนือ หมู่ที่ 1
ตําบลตลาดใหญ่ 
เชื่อมบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4
ตําบลสง่าบ้าน 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ตลาดใหญ่

สง่าบ้าน)

70 ปรบัปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (18) หน้า 382

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,942,000 บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 
ตําบลป่าเมี่ยง 
อําเภอดอยสะเก็ด 
เชื่อมบ้านสหกรณ์ห้า หมู่ที่ 5
ตําบลบ้านสหกรณ์ 
อําเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ป่าเมี่ยง
อบต.บ้าน
สหกรณ์)
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- 50 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

71 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (19) หน้า 383

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

643,000 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5 
ตําบลป่าลาน (ทต.สง่าบ้าน) 
เชื่อมบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9
ตําบลเชิงดอย 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สง่าบ้าน
ทต.เชิงดอย)

72 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
พร้อมขยายไหล่ทางและ
วางท่อระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 2 (20) หน้า 383

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,602,000  สายสามแยกซอย 3 
บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 
ตําบลทรายมูล 
(ทต.สันกําแพง)
เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 11
ตําบลร้องวัวแดง 
อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สันกําแพง
อบต.ร้องวัวแดง)
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- 51 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

73 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย ชม. 2021 
(ถนน อบจ.) 
รายการที่ 2 (21) หน้า 384

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,169,000 บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 
ตําบลสันกําแพง 
(อบต.สันกําแพง) 
เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 11
ตําบลร้องวัวแดง
อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.สันกําแพง
อบต.ร้องวัวแดง)

74 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (22) หน้า 384

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,161,000 บ้านแม่จ้อง - ม่วงโตน 
(อบจ.ชม. 2012) 
บ้านสันเข้าแคบกลาง 
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยทราย 
อําเภอสันกําแพง 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 6 
ตําบลแม่ฮ้อยเงิน 
อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ห้วยทราย
ทต.แม่ฮ้อยเงิน)
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- 52 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

75 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (23) หน้า 384

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

914,000 บ้านไร่พัฒนา ซ.1 หมู่ที่ 8 
ตําบลแม่ปูคา เชื่อมบ้านหม้อ
หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยทราย 
อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.แม่ปูคา

ทต.หว้ยทราย)

76 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
รายการที่ 2 (24) หน้า 385

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,499,000 บ้านป่าห้า หมู่ที่ 9, 
บ้านแม่ผาแหน หมู่ที่ 6, 
บ้านริมออน หมู่ที่ 3 
ตําบลออนใต้ 
เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 10
ตําบลร้องวัวแดง 
อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

สาํนักการช่าง
(ทต.ออนใต้

อบต.ร้องวัวแดง)
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- 53 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

77 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
 รายการที่ 2 (25) หน้า 385

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,840,000 สายพระนอน-หนองแฝก  
บ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 
ตําบลยางเนิ้ง 
เชื่อมบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4
ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองแฝก)

78 ปรบัปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (26) หน้า 386

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,567,000 บ้านหนองโป่ง หมู่ที่ 2 
ตําบลท่ากว้าง เชื่อมบ้านน้ําโจ้
หมู่ที่ 6 ตําบลดอนแก้ว 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ท่ากว้าง
ทต.ดอนแก้ว)
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- 54 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

79 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (27) หน้า 386

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,887,000 บ้านหัวดง หมู่ที่ 7, บ้านไร่ดง
หมู่ที่ 8 ตําบลขัวมุง 
เชื่อมบ้านท่าสองแคว 
หมู่ที่ 3 ตําบลสันทราย 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ขัวมุง

ทต.สันทราย)

80 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (28) หน้า 386

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,410,000 ถนนสายเลียบคลอง
ชลประทาน ซ.2 ขวา 
21 ซ้าย สายบ้านขุนคง 
หมู่ที่ 5 ตําบลขุนคง 
เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7
ตําบลหนองแก๋ว 
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ขุนคง

ทต.หนองแก๋ว)
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- 55 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

81 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย ชม.2116 
(ถนน อบจ.) 
รายการที่ 2 (29) หน้า 387

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,030,000 บ้านต๋ม หมู่ที่ 11 
ตําบลน้ําแพร่ 
เชื่อมบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 
ตําบลหนองควาย 
อําเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.น้ําแพร่

พัฒนา
ทต.หนองควาย)

82 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (30) หน้า 387

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,081,000 บ้านก่อเก๊า หมู่ที่ 4 
ตําบลทุ่งต้อม (ทต.ทุ่งต้อม) 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5 
ตําบลทุ่งต้อม (ทต.สันป่าตอง)
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ทุ่งต้อม

ทต.สันป่าตอง)
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- 56 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

83 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (31) หน้า 387

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,081,000 บ้านหัวริน หมู่ที่ 11, 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 
ตําบลทุ่งสะโตก 
อําเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านริมขาน หมู่ที่ 8 
ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ทุ่งสะโตก
อบต.ดอนเปา)

84 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (32) หน้า 388

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,080,000 สายคลองชลประทาน 
23 ซ้าย บ้านน้ําบ่อหลวง 
หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําบ่อหลวง
เชื่อมบ้านป่าตัน หมู่ที่ 4 
ตําบลสันกลาง 
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สาํนักการช่าง
(อบต.น้ําบ่อหลวง
อบต.สันกลาง
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- 57 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

85 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
รายการที่ 2 (33) หน้า 388

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,000,000 บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 
ตําบลดอนเปา (ทต.แม่วาง) 
เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3
ตําบลดอนเปา 
(อบต.ดอนเปา)
อําเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.แมน่าวาง
อบต.ดอนเปา)

86 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (34) หน้า 389

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,500,000 บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2 
ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 
เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 
ตําบลทุ่งสะโตก
อําเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ดอนเปา
ทต.ทุ่งสะโตก)
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- 58 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

87 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (35) หน้า 389

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,000,000 บ้านสันป่าดํา หมู่ที่ 6 
ตําบลดอยเต่า 
เชื่อมบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2
ตําบลมืดกา อําเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ดอยเต่า
ทต.ท่าเดื่อ-

มอืกา)

88 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
รายการที่ 2 (36) หน้า 389

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,335,000 บ้านแม่ปาน-บ้านสันเกี๋ยง 
บ้านดอยสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 
ตําบลช่างเคิ่ง เชื่อมบ้านผานัง
หมู่ที่ 2 ตําบลท่าผา 
อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ช่างเคิ่ง
ทต.ท่าผา)
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- 59 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

89 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 2 (37) หน้า 390

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการขยายไหล่ทางฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,036,000 บ้านวังมะริว (บ้านห้วยบ้าน)
หมู่ที่ 2, บ้านหลวง หมู่ที่ 4 
ตําบลเมืองคอง 
เชื่อมบ้านนาเลา หมู่ที่ 10 
ตําบลเชียงดาว 
อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.เมืองคอง
อบต.เชียงดาว)

90 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
รายการที่ 2 (38) หน้า 390

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการขยายไหล่ทางฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,464,000 บ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 1 
ตําบลป่าไหน่ 
เชื่อมบ้านแม่กอย หมู่ที่ 6
ตําบลเวียง อําเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.ป่าไหน่

ทต.เวียงพร้าว)
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- 60 -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

91 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 
รายการที่ 2 (39) หน้า 390

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการปรับปรุงฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

1,300,000 สายเลียบลําเหมืองร้องแสะ
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 
ตําบลสองแคว 
เชื่อมบ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12
ตําบลดอยหล่อ 
อําเภอดอยหล่อ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(ทต.สองแคว
ทต.ดอยหล่อ)

92 จ้างออกแบบประมาณราคา 
จัดซื้อควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งก่อสร้าง
รายการที่ 3 (1) หน้า 391

1.

2.
3.
4.

ขออนุมัติดําเนินการจ้าง
ออกแบบ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 61 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 : ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

การเรียนรู้ของประชาชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
 รายการที่ 1 หน้า 328

1.

2.
3.
4.
5.

6.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

1,600,000        อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่
และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

- 61 -



- 62 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 : พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมและพัฒนา

การกระจายสินค้าวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
จังหวัดเชียงใหม่  
รายการที่ 2 หน้า 328

1.

2.
3.
4.
5.

6.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

1,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สาํนักปลัดฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ
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- 63 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมพัฒนาสินค้า

บ้านถวายสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(Baan Tawai  
Creative Village to 
ASEAN Economic 
Community :AEC)  
(อุดหนุนสมาคม
ผู้ประกอบธุรกิจสินค้า
หัตถกรรมบ้านถวาย) 
รายการที่ 1 หน้า 341

1.
2.

3.

4.

5.

ขออนุมัติเพื่อดําเนินการ
ประสานกับสมาคมผู้ประกอบ
ธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
ในการให้การสนับสนุน
งบประมาณ
ดําเนินการเบิกจ่าย
เพื่ออุดหนุนสมาคมผู้ประกอบ
ธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ
ส่งรายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฯ ให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน
เพื่อดําเนินการตามระเบียบฯ

350,000           อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ
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- 64 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยวองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 349

1.
2.
3.

4.

5.

จัดทํารายละเอียดโครงการฯ
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อวางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของจังหวัดเชียงใหม่
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

956,000           จังหวัดเชียงใหม่ สํานักปลัดฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 65 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
รายการที่ 2(1) หน้า 349

1.
2.
3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการฯ
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อวางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการฯ
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

6,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักปลัดฯ

3 ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ 
รายการที่ 2(2) หน้า 350

1.
2.
3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการฯ
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อวางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการฯ
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

1,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักปลัดฯ
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- 66 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 จัดทํารถบุปผาชาติ
งานมหกรรมไม้ดอก
ไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่  
รายการที่ 2(3) หน้า 350

1.
2.
3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการฯ
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อวางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการฯ
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

550,000           จังหวัดเชียงใหม่ สํานักปลัดฯ
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- 67 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บํารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับ 

รายการที่ 1 หน้า 310
1.
2.
3.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มดําเนินการส่งมอบและ
ตรวจรับเบิกจ่ายเงิน

10,000,000      จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง

2 ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก 
ไม้ประดับและงานศิลปกรรม 
รายการที่ 1(1) หน้า 323

1.
2.
3.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มดาํเนินการส่งมอบและ
ตรวจรับเบิกจ่ายเงิน

20,000,000      จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 68 -

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
   5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
รายการที่ 1(1) หน้า 350

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินการก่อสร้างฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 
เริ่มดําเนินการก่อสร้างฯ
ส่งมอบ ตรวจรับ
และเบิกจ่ายเงิน

2,856,000        เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ
ดอยเวียงผา 
บ้านแพะเศรษฐี 
หมู่ที่ 16 - 
บ้านหนองป่าซาง 
หมู่ที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น 
อําเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
(อบต.ศรีดงเย็น

ร่วมกับ
ทุก อปท.

อ.ไชยปราการ)
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- 69 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการดูแล
รักษาอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
รายการที่ 4 หน้า 329

1.
2.

3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่
เหมาะสม
เพื่อดําเนินการตามแผนงาน
ดําเนินการรณรงค์ฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

5,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ
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- 70 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

2 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว
เพื่อลดภาวะโลกร้อน 
รายการที่ 1(1) หน้า 394

1.
2.

3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่
เหมาะสม
เพื่อดําเนินการตามแผนงาน
ดําเนินการรณรงค์ฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

2,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง
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- 71 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บริหารจัดการโรงงาน

ทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
รายการที่ 1(1) หน้า 324

1.
2.

3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
เพื่อดําเนินการตามแผนงาน
ดําเนินการตรวจวัดฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

        3,000,000 อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

2 ประชาสัมพันธ์โรงงาน
ทําปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
รายการที่ 1(2) หน้า 324

1.
2.
3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มดําเนินการบริหารจัดการฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

           500,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ
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- 72 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560สถานที่ดําเนินการลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

หน่วยดําเนินการ

3 ติดตาม ตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากโรงงานทําปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้ 
รายการที่ 1(3) หน้า 325

1.
2.

3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
เพื่อดําเนินการตามแผนงาน
ดําเนินการตรวจวัดฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

        1,500,000 อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

4 ย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร 
รายการที่ 1(4) หน้า 325

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ฯ
สรุปและรายงานผล
การดําเนินงาน

           500,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง
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- 73 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : พัฒนาตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ทําปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร 
รายการที่ 1(5) หน้า 326

1. 
  
2.

3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
 เพื่อให้ดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนดไว้
ดําเนินการทําปุ๋ยหมัก
ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

1,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สาํนักการช่าง

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 74 -

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 : พัฒนาตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการ
การศึกษาวิจัยให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 326

1. 
  
2.

3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
เพื่อให้ดําเนินการ
ตามแผนงานที่กําหนดไว้
ดําเนินการปลูกผักสวนครัว
ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

1,000,000        อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

3 แปลงสาธิตปลกูผักสวนครัว
บริเวณโรงงานทําปุ๋ยหมัก
จากของเหลือใช้ 
รายการที่ 1(1) หน้า 393

1. 
  
2.

3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
เพื่อให้ดําเนินการ
ตามแผนงานที่กําหนดไว้
ดําเนินการปลูกผักสวนครัว
ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

100,000           อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 75 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 (1) หน้า 346

1.

2.

3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินงานตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน
สรุปผลและประเมินผล

40,000,000    พื้นที่ 25 อําเภอ
ของจังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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- 76 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนา
และเมืองประวัติศาสตร์ 
(The Sacred fo 
Chiang mai)
รายการที่ 2 (2) หน้า 347

1.

2.

3.

4.

ประสานและสํารวจข้อมูล
แหล่งมรดกและเครือข่าย
ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้านนา 
แหล่งมรดกและ
ประวัติศาสตร์เชียงใหม่
ส่งเสริมสนับสนุนภาคี
เครือข่ายขับเคลื่อนเชียงใหม่
สู่มรดกโลก
สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ

600,000 พื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่
พื้นที่เชียงใหม่ทั้ง 25 อําเภอ

สํานักการศึกษาฯ

3 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการจัดทํา
แผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เมืองเชียงใหม่ตามแนวทาง
เมืองมรดกโลก (ระยะที่ 2)
รายการที่ 1 หน้า 348

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติดําเนินโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตของงาน
และราคากลาง
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการโครงการ
ส่งมอบและตรวจรับ

5,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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- 77 -

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒธรรมท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4 จ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการขับเคลื่อน
เมืองเชียงใหม่เป็นเครือข่าย
เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโกฯ
รายการที่ 2 หน้า 348

1.
2.
3.

ขออนุมัติดําเนินโครงการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการโครงการ
ส่งมอบและตรวจรับ

3,000,000 อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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- 78 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่
รายการที่ 2(1) หน้า 243

1.

2.

3.

4.

5.

ศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย
วางแผนและวางระบบ
การดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดของ
โครงการและเสนอโครงการ
พิจารณาอนุมัติ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

5,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 79 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดเชียงใหม่ 
รายการที่ 1 หน้า 284

1.

2.
3.
4.

ประชุมวางแผนร่วมกับ
เครือข่าย
ขออนุมัติโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปรายงานผลและ
ประเมินผล

1,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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- 80 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 เสริมสร้างการเรียนรู้และ
ทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 หน้า 284

1,359,000        สํานักการศึกษา ฯ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 25 อําเภอ

สํานักการศึกษาฯ

 - เสาบาสเกตบอล 
จํานวน 1 ชุด 
รายการที่ 1 (1) หน้า 291

82,000             

 - เสาวอลเล่ย์บอล 
(ฝังพื้นเลื่อนสูง-ต่ําได้) 
จํานวน 1 ชุด 
รายการที่ 1 (2) หน้า 291

35,000             

 - ลู่วิ่งไฟฟ้า 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 1 (3) หน้า 292

272,000           

 - เครื่องเดินวงรี 
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 1 (4) หน้า 293

84,000

1.

2.

3.

4

พัฒนาการบริหาร
เครือข่ายศูนย์เยาวชน
ประชาชน อบจ.เชียงใหม่
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนเครือข่ายในพื้นที่
ทุกอําเภอ
จัดหาครุภัณฑ์สํานักงานศูนย์
ตามระเบียบพัสดุฯ
สรุปผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

- 80 -



- 81 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 : ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จักรยานออกกําลังกาย 
จํานวน 2 ชุด
รายการที่ 1 (5) หน้า 293

58,000 สํานักการศึกษาฯ

 - กล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 2 (1) หน้า 294

50,000
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- 82 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โรงเรียนผู้ปกครอง 

รายการที่ 3 หน้า 285
1.

2.

3.
4.
5.
6.

ศึกษาข้อมูลผู้ปกครองและ
ชุมชนในพื้นที่
สํารวจความต้องการ
กลุ่มเป้าหมาย
ประชุมวางแผนร่วมกับชุมชน
ขออนุมัติโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
รายงานผลและประเมินผล

5,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
รายการที่ 4 หน้า 285

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย
วางแผนและวางระบบ
การดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ
เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ
ดําเนินงานตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

22,160,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 83 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 พัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านการศึกษา อาชีพ และ
บุคลิกภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 5 หน้า 286

1.

2.

3.

4.

5.

ศึกษาข้อมูลของ
กลุ่มเป้าหมาย
วางแผนและวางระบบ
การดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดของโครงการ
เสนอโครงการ
พิจารณาอนุมัติดําเนินงาน
ตามโครงการ
สรุปผลและประเมินผล
การดําเนินงาน

1,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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- 84 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 พัฒนาการศึกษา
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนสังกัดกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดน 
ที่ 33 
(อุดหนุนกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน 
ที่ 33)
รายการที่ 1(1) หน้า 294

1.

2.

3.

4.

5.

ขออนุมัติเพื่อดําเนินการ
ตามโครงการ
ประสานสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง
(MOU) ร่วมกัน
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
สําหรับสังกัดกองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ 33 เป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ติดตามและสรุปรายงานผล

2,000,000 สํานักการศึกษาฯและ
โรงเรียนในสังกัดกองกํากับ
ตํารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 85 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการประสาน
งานวิชาการระดับจังหวัด
และการจัดทําสรุป
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด อปท.
ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15 
(ภาคเหนือตอนบน 1)
รายการที่ 2 (2) หน้า 243

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ศึกษาข้อมูลและความ
ต้องการเพื่อวางแผนพัฒนา
ประสานดําเนินงานโครงการ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการให้ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
ติดต่อประสานงานกับบุคคล
และหน่วยที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการประชุมสัมนาและ
สรุปประมวลผลคุณภาพ
ผู้เรียนตามโครงการ
ติดตามการดําเนินงาน 
ประเมินสรุปรายงาน

500,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ
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- 86 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
และบริบทการศึกษาโลกใหม่
รายการที่ 2 (3) หน้า 244

1.

2.

3.

4.

ประชุมผู้รับผิดชอบงาน
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐาน
มืออาชีพจัดยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครู ฯลฯ
สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

1,000,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 87 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

3 ขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่
สู่โรงเรียนในสังกัด
รายการที่ 6 หน้า 285

1.
2.

3.
4.
5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
กํากับติดตามการดําเนินงาน
ประเมินและสรุปรายงาน

1,000,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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- 88 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

4 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สู่สถานศึกษา World 
Class Standard School
รายการที่ 7 หน้า 287

1.

2.

3.

4.

5.

 

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ในสังกัดสู่ระดับ World Class 
เช่น การจัดหลักสูตร EP, 
MEP หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรวิชาชีพและ
หลักสูตรมุ่งสู่ความเป้นเลิศ
ตามอัจฉริยภาพ เป้นต้น
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ให้มีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอย่างเป็นระบบ
จัดการศึกษาได้มาตรฐาน
พัฒนาครูผู้สอนให้มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในด้านการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น
ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
เข้าสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

700,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา
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- 89 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สู่สถานศึกษา World 
Class Standard School
รายการที่ 7 หน้า 287
       (ต่อ)

6 ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ (MOU) 
ทางวิชาการและการเรียนรู้ 
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการคิดหลักสูตร 
Thinking School
 - ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
 Thinking School ณ โรงเรียน
 อบจ.เชียงราย
 - พัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ
ผู้บริหารและครู
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- 90 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

5 มหกรรมการจัดการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 8 หน้า 288

1.

2.

3.

ศึกษาข้อมูลและความ
ต้องการเพื่อวางแผนพัฒนา
ประสานดําเนินงานโครงการ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอโครงการให้ผู้บริหาร
พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
ติดต่อประสานงานกับบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการประชุมสัมนาและ
สรุปประมวลผลคุณภาพ
ผู้เรียนตามโครงการ
ติดตามการดําเนิน

450,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
และจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินผล
การจัดการ
ศึกษา
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- 91 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

6 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 9 หน้า 288

1.

2.

3.

4.

5.

 

ส่งเสริมระบบนิเทศการศึกษา
และการเรียนรู้
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์ (STEM) 
ภาษาต่างประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักเรียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
ได้มาตรฐานคุณภาพระดับชาติ
ปรับหลักสูตรจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและประเมินผล
แนวใหม่ตามจุดเน้น
จัดแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

500,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 92 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 9 หน้า 288
             (ต่อ)

6.

 

ส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาและการจัดกิจกรรม
การพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามจุดเน้น
นักเรียนระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาพิเศษตาม
นโยบายของรัฐและต้นสังกัด
กิจกรรม
 - อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมการเรียนรู้
ในสถานศึกษา
 - อบรมสัมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนากระบวน
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project Based)
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- 93 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

7 เสริมสร้างอัตลักษณ์และ
ศักยภาพนักเรียน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 10 หน้า 289

1.

2.

3.

4.

5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ

500,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 94 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

8  ส่งเสริมการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - ส่งเสริมการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 11 หน้า 290

1.

2.

3.

4.

5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมการปฏิรูปฯ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ

500,000 สํานักการศึกษา ฯ และ
โรงเรยีนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ
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- 95 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
รายการที่ 2 (4) หน้า 244

1.

2.

3.

4.

5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ฯ
ติดตามตรวจสอบผลการดําเนิน
โครงการ
สรุปผลการดําเนินโครงการ

300,000 สํานักการศึกษา ฯ และ
โรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ

9 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
ท้องถิ่น
รายการที่ 12 หน้า 290

1.

2.

3.

4.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในโรงเรียน ในชุมชนท้องถิ่น 
สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

500,000 สํานักการศึกษา ฯ และ
โรงเรียนในสังกัด

สํานักการศึกษาฯ
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- 96 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

10 จ้างที่ปรึกษาติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
รายการที่ 1 หน้า 295

1.

2.
3.

จ้างสถาบันการศึกษา/
นิติบุคคล สร้างเครื่องมือ
และกลไกการติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 และ
ออกแบบจัดทําแบบทดสอบ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปรายงานผล

1,500,000 สํานักการศึกษา ฯ และ
โรงเรียนในสังกัด

11 ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อ
สําหรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด
รายการที่ 1 (4) หน้า 396

1.

2.

3.

4.

5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประชุมมอบทุนการศึกษา
ติดตามผลการ
รับทุนการศึกษา
สรุปผลการดําเนินโครงการ

6,114,000 จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ภายในประเทศ

สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

 - การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายการที่ 1 (1) หน้า 275

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติ
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกจ่าย
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

5,475,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายการที่ 2 (2) หน้า 255

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติ
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกจ่าย
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

1,972,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายการที่ 2 (1) หน้า 255

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติ
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกจ่าย
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

3,928,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - การจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
รายการที่ 2 (3) หน้า 256

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติ
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกจ่าย
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงาน

1,618,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
รายการที่ 1 (1) หน้า 275

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติการประจําปี
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกหัก 
ผลักส่ง
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

       8,074,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

14 อาหารกลางวัน
รายการที่ 1 (1) หน้า 275

1.

2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและเบิกจ่าย
สรุปผลและรายงาน
การบริหารงบประมาณ

3,432,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 103 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

15 ก่อสร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

 - ก่อสร้างห้องน้ํา 
ขนาด 10 ห้อง 
จํานวน 1 หลัง
รายการที่ 1 (1) หน้า 281

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

992,500 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - ก่อสร้างป้ายบอกทางและ
ป้ายเตือนความปลอดภัย
รายการที่ 1 (2) หน้า 282

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

235,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา
รายการที่ 2 (1) หน้า 282

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

339,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในโรงเรียน
รายการที่ 2 (2) หน้า 282

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

387,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - ปรับปรุงอาคารเรียน 
จํานวน 2 หลัง
รายการที่ 3 (1) หน้า 283

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

499,900 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 106 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

16 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการจัดการศึกษา
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม

 - โต๊ะทํางานครู 
จํานวน 15 ตัว 
รายการที่ 1 (1) หน้า 276

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

45,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - เก้าอี้ทํางานครู 
จํานวน 15 ตัว
รายการที่ 1 (2) หน้า 276

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 107 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เก้าอี้สแตนเลส 
จํานวน 35 ตัว
รายการที่ 1 (3) หน้า 277

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (4) หน้า 277

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 108 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 1 (5) หน้า 278

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

80,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) 
ความเร็วไม่น้อยกว่า  
40 แผ่น/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (6) หน้า 278

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

180,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 109 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง
มอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาด 1,500 ลิตร/นาที
รายการที่ 2 (1) หน้า 278

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องสูบน้ําบาดาล
ซับเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 (2) หน้า 279

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

30,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 110 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาดไม่น้อยกว่า  3,000 
ANSI Lumens 
จํานวน 8 เครื่อง 
รายการที่ 3 (1) หน้า 279

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

264,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยงมุม 
120 นิ้ว จํานวน 8 จอ
รายการที่ 3 (2) หน้า 280

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

83,200 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องผสมอาหาร
ชนิดอเนกประสงค์ 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 4 (1) หน้า280

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

56,000 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา 
(30หน้า/นาที)  
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 5 (1) หน้า 281

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

31,600 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ
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- 112 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

17 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 - การบริหารสถานศึกษา 
รายการที่ 2 (2) หน้า255

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติการประจําปี
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกหัก
ผลักส่ง
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

4,776,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 113 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - การส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการที่ 2 (5) หน้า 257

1.

2.

3.
4.
5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

50,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

18 อาหารกลางวัน
รายการที่ 2 (2) หน้า 256

1.

2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและเบิกจ่าย
สรุปผลและรายงาน
การบริหารงบประมาณ

2,490,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 114 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

19 อาหารเสริม (นม)
รายการที่ 1 (2) หน้า 259

1.
2.
3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน
สรุปผลและประเมินผล

611,520 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

20 ก่อสร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 - ปรับปรุงอาคาร
(อาคารแก้วขวัญกาสะลอง) 
รายการที่ 2 (1) หน้า 272

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

300,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

- 114 -



- 115 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - ปรับปรุงเวทีการแสดง
อาคารเอนกประสงค์
รายการที่ 2 (2) หน้า 272

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

300,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

 - ปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
BBLสนามบาสเกตบอล
รายการที่ 2 (3) หน้า 273

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

380,600 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 116 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

21 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการจัดการศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก

 - เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ 
ชนิดแขวน จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 1 (1) หน้า 259

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

80,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (2) หน้า 260

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

26,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 117 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็วไม่น้อยกว่า
40 แผ่น/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (4) หน้า 261

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

180,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (5) หน้า 261

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

18,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 118 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
งานสํานักงาน พร้อมอุปกรณ์
จํานวน  2 ชุด 
รายการที่ 7 (2) หน้า 268

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

46,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี แบบ Network 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 7 (3) หน้า 269

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

24,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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- 119 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เสาบาสเกตบอล 
จํานวน 1 ชุด 
รายการที่ 8 (1) หน้า 270

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

82,000 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

22 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

 - การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
รายการที่ 2 (1) หน้า 255

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติการประจําปี
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิกหัก
ผลักส่ง
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

7,066,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - การส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการที่ 2 (4) หน้า 257

1.

2.

3.
4.
5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

50,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ

23 อาหารกลางวัน
รายการที่ 2 (1) หน้า 255

1.

2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและเบิกจ่าย
สรุปผลและรายงาน
การบริหารงบประมาณ

4,848,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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- 122 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

24 อาหารเสริม (นม)
รายการที่ 1 (1) หน้า 258

1.
2.
3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน
สรุปผลและประเมินผล

1,535,040 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ

25 ก่อสร้างสระว่ายน้ํา 
จํานวน 1 แห่ง
รายการที่ 1 (1) หน้า 271

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,920,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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- 123 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

26 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการจัดการศึกษา
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

 - โต๊ะทํางานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 ฟุต จํานวน 10 ตัว
รายการที่ 1 (6) หน้า 261

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

64,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ

 - เก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 10 ตัว
รายการที่ 1 (7)หน้า 262

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
สําหรับมัธยมศึกษา 
จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 2 (1) หน้า 262

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

299,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

 - เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อย 
7,000 ANSI Lumens
จํานวน  1 เครื่อง
รายการที่ 5 (1) หน้า 266

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

383,900 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทะแยงมุม 
200 นิ้ว จํานวน 1 จอ
รายการที่ 5 (2) หน้า 266

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

40,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 7 (1) หน้า 267

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,000 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

27 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านศาลา

 - การบริหารสถานศึกษา 
รายการที่ 2 (3) หน้า 256

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

วิเคราะห์ความต้องการ
และความสอดคล้องของ
โครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาโรงเรียนและ
แผนปฎิบัติการประจําปี
เสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติแผนพัฒนาโรงเรียนฯ
สถานศึกษาจัดทําแผนเบิก
หักผลักส่ง
ดําเนินการเบิกหัก-ผลักส่ง
งบประมาณให้สถานศึกษา
สถานศึกษาดําเนินงานและ
จัดโครงการ/กิจกรรม
ติดตามและประเมินผล
สรุปรายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

       4,465,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

  - ส่งเสริมกิจกรรม
รักการอ่านในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายการที่ 2 (6) หน้า 257

1.

2.

3.
4.
5.

ประชุมรับผิดชอบงาน 
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ 
ติดตามผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน

50,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

28 อาหารกลางวัน
รายการที่ 2 (3) หน้า 256

1.

2.
3.
4.
5.
6.

จัดทําแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
ขออนุมัติงบประมาณ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและเบิกจ่าย
สรุปผลและรายงาน
การบริหารงบประมาณ

2,040,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

29 อาหารเสริม (นม)
รายการที่ 1 (3) หน้า 259

1.
2.
3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน
สรุปผลและประเมินผล

542,880 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

30 ก่อสร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านศาลา

 - ก่อสร้างห้องสมุด 
จํานวน 1 หลัง
รายการที่ 1(2) หน้า 271

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

1,074,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

 - ก่อสร้างเสาธง 
สูง 15 เมตร
รายการที่ 1 (3) หน้า 272

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

115,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

31 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการจักการศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา

 - เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 1 (3) หน้า 260

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

60,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

 - ชุดการสอนมัลติมีเดีย  
จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 2 (2) หน้า 263

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

200,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องขยายเสียง 
จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 4 (1) หน้า 264

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

100,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องบอกสัญญาณ
เวลาอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 4 (2) หน้า 265

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

90,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล 
จํานวน 1 กล้อง 
รายการที่ 5 (3) หน้า 266

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องทําน้ําเย็นแบบต่อท่อ
ขนาด 10 ก๊อก 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 6 (1) หน้า 267

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

41,500 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

 - เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 
พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด
รายการที่ 7 (2) หน้า 268

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

46,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

 - เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer )  
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่  7 (4) หน้า 270

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

8,600 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 : การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ

32 รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ 
พร้อมติดตั้งกระบะไม้หุ้ม
เหล็กและหลังคาโดยสาร
ที่นั่ง 3 แถว จํานวน 1 คัน
รายการที่ 3 (1) หน้า 263

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

2,000,000 โรงเรียนบ้านศาลา สํานักการศึกษาฯ

- 134 -



- 135 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 : การส่งเสริมสุขภาวะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมและสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข 
รายการที่ 5 หน้า 330

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

3,000,000        อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
สุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
รายการที่ 1 หน้า 343

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

15,000,000      อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 : การส่งเสริมสุขภาวะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 แข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ต้านยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ 
รายการที่ 2 หน้า 343

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

5,000,000        อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

4 แข่งขันกีฬาสมาพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
17 จังหวัดภาคเหนือ 
รายการที่ 3 หน้า 344

1.

2.

3.
4.
5.

ประชุมวางแผนร่วมกับ อบจ.
17 จังหวัด
จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามโครงการ
รายงานผลการดําเนินงาน
สรุปผลและประเมินผล

1,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 : การส่งเสริมสุขภาวะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ อําเภอแม่อาย
รายการที่ 1(1) หน้า 345

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

1,951,000        โรงเรียนแม่อายวิทยาคม สํานักการศึกษาฯ

6 แข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 22 
(อุดหนุนสมาคมกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่)
รายการที่ 1(1) หน้า 345

1.
2.

3.

4.

5.

ขออนุมัติเพื่อดําเนินการ
ประสานกับสมาคมกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ ในการให้
การสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการเบิกจ่าย
เพื่ออุดหนุนสมาคมกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ
ประสานกับกองแผนฯ 
เพื่อประเมินผลโครงการ
สําหรับรวบรวมไว้เป็นข้อมูล
เสนอผู้บริหารต่อไป

300,000           สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

สํานักการศึกษาฯ

- 137 -



- 138 -

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 : การส่งเสริมสุขภาวะ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

7 การป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ
รายการที่ 1 (1) หน้า 297

1. 
  
2.

3.

4.

5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อวางแผนในการทํางาน
คัดเลือกหน่วยงานที่เหมาะสม
เพื่อให้ดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนดไว้
ดําเนินการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาด
ส่งมอบงานและตรวจรับงาน

40,000,000      อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 : การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ออกหน่วยเคลื่อนที่

ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 6 หน้า 330

1.

2.

3.

4.
5.

6.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
แนวทางฯ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการดําเนินงาน
ออกหน่วยเคลื่อนที่
เพื่อให้บริการประชาชน
สรุปผลและรายงาน
ใหผู้บ้ริหารทราบ

        6,800,000 อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 : การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 พัฒนาอาชีพและส่งเสริม
การมีงานทําให้กับประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 7 หน้า 331

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผูบ้ริหารทราบ

        8,000,000 อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 : การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น
รายการที่ 8 หน้า 331

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนประสานงาน
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงานและ
แจ้งให้ผู้บริหารทราบ
(มีกิจกรรมย่อยตลอดทั้งปี)

        5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา

4 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์
ด้านการเมือง การปกครอง 
และกฎหมายสู่ประชาชน
รายการที่ 9 หน้า 332

1.
2.

3.

4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดฯุ
ดําเนินการจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ฯ
แจกจ่ายให้ประชาชน
(มีกิจกรรมย่อยตลอดทั้งปี)

           100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 บํารุงรักษาและซ่อมแซม 

(ซ่อมแซมอาคารเรือนนอน)
รายการที่ 3 หน้า 302

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

           422,300 สถานสงเคราะห์วัยทองฯ สํานักปลัดฯ
(วัยทองฯ)

2 สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมของ
สถานสงเคราะห์คนชรา
วัยทองนิเวศน์
รายการที่ 1 (1) หน้า 305

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

           350,000 สถานสงเคราะห์วัยทองฯ สํานักปลัดฯ
(วัยทองฯ)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

3 จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ
ทั่วไป องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 3 หน้า 329

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

        1,864,100 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - ค่าเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 9 ตัว
รายการที่ 1 (1) หน้า 337

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             12,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

 - ค่าโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 3 ตัว
รายการที่ 1 (2) หน้า 337

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             19,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - ค่าตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 3 ตู้
รายการที่ 1 (3) หน้า 338

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัตใินหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             12,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

 - ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 3 ชุด
รายการที่ 2 (1) หน้า 338

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             75,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - ค่าเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 (2) หน้า 339

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

               9,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

 - ค่าเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(18หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 2 (3) หน้า 340

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

               6,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

4 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 10 หน้า 332

1.

2.
3.
4.
5.

จดัทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

        2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

5 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอายุจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 11 หน้า 333

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

        1,000,000 อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

6 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 12 หน้า 334

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

        1,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6 :  พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

7 พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ป่วยเอดส์จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 13 หน้า 334

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

        1,000,000 อําเภอต่างๆ ในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 : กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ให้ความรู้

ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
รายการที่ 1(1) หน้า 234

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนในการทํางาน
ดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์
สรุปและประเมินผล
การดําเนินการ

4,000,000        จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขุดเจาะบ่อบาดาล

 - วัสดุก่อสร้าง
รายการที่ 2 หน้า 321

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        1,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
รายการที่ 3 หน้า 322

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        4,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 151 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - วัสดุวิทยาสาสตร์หรือ
การแพทย์
รายการที่ 4 หน้า 322

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

           450,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 : การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ป้องกัน บําบัด แก้ไขปัญหา

ยาเสพติด 
รายการที่ 14 หน้า 335

1.

2.
3.
4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการเบิกจ่าย
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ

5,000,000        อําเภอต่างๆในจังหวัด
เชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 153 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ระบบเครือข่ายไร้สาย

ความเร็วสูง FREE WIFI 
และระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดความชัดสูง 
CCTV FULL HD
รายการที่ 3 (1) หน้า 238

1.
2.
3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มดําเนินการติดตั้งระบบฯ
สง่มอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

95,000,000      องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

2 ฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
รายการที่ 1 (2) หน้า 234

1.
2.

3. 
   
4.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
วางแผนในการทํางาน
ดําเนินการจัดการฝึกอบรม
และฝึกซ้อมแผนฯ            
 สรุปและประเมินผล
การดําเนินการ

3,000,000        องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 154 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการบริการ
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
รายการที่ 2 หน้า 236

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - วัสดุเครื่องแต่งกาย
รายการที่ 3 หน้า 236

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

140,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 155 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์  
รายการที่ 4 หน้า 236

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - รถพัฒนาบ่อบาดาล 
ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 1 คัน
รายการที่ 1 (1) หน้า 237

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดาํเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

6,615,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 156 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - เลื่อยโซ่ยนต์ 
ขนาดบาร์ 12 นิ้ว  
จํานวน  2 เครื่อง 
รายการที่ 2 (1) หน้า 238

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินงานบรรเทา
สาธารณภัย

 - บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม 
(เครื่องจักรกลสูบน้ํา)
รายการที่ 2 หน้า 235

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ 1 หน้า 235

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมตัิดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

1,100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 158 -

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 : เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - วัสดุสําหรับครุภัณฑ์
งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
รายการที่ 4 หน้า 236

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

900,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - วัสดุเครื่องจักรกลสูบน้ํา
รายการที่ 4 หน้า 236

1.
2.
3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มดําเนินการติดตั้งระบบฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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 - 159 -

ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษา

ดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 3 หน้า 169

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนประสานงานเพื่อ
ดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินการ
และรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

2,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา

บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

2 ฝึกอบรม สัมมนา และ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 4 หน้า 170

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมสัมมนา
ทัศนศึกษาดูงาน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

6,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

- 160 -



 - 161 -

ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

3 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ทางวิชาชีพตามสายงาน
รายการที่ 5 หน้า 170

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมผู้บริหาร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง ของ อบจ.ชม
จํานวน 200 คน 
(จํานวน 4 หลักสูตร)
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

700,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

4 ฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการทํางาน
รายการที่ 6 หน้า 171

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมผู้บริหาร, 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานของ อบจ.เชียงใหม่
จํานวน 200 คน
(จํานวน 4 หลักสูตร)
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

600,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

5 ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่
รายการที่ 7 หน้า 171

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมผู้บริหาร, 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานของ อบจ.เชียงใหม่
จํานวจ 2 รุ่นๆ ละ 150 คน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

450,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

6 ฝึกอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในการทํางาน
สําหรับบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 8 หน้า 172

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงใหม่
ประมาณ 50 คน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

260,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

7 ฝึกอบรมหลักสูตร
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
(Knowledge 
Management : KM)
รายการที่ 9 หน้า 172

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงใหม่
ประมาณ 50 คน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

150,000 สถานปฏิบัติธรรม กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

8 ฝึกอบรมหลักสูตร
การปฐมนิเทศข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้างใหม่ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 10 หน้า 173

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมข้าราชการ และ
 พนักงานจ้างของ อบจ.
เชียงใหม่ จํานวน 100 คน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

70,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

9 ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการลงโทษ
ทางวินัย การให้ออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ และแนวทาง
การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 11 หน้า 173

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติดําเนินการ
วางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการฝึกอบรมฯ
จัดฝึกอบรมข้าราชการ 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ของ อบจ.เชียงใหม่
จํานวนประมาณ 150 คน
สรุปและรายงานผล
การฝึกอบรม

90,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

10 เพิ่มศักยภาพบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ในการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
รายการที่ 2 (1) หน้า 200

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนประสานงาน
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินการและ
รายงานใหผู้้บริหารทราบ

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

11 พัฒนาบุคลากรของ
สํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รายการที่ 2 (5) หน้า 245

1.

2.
3.

4.
4.

ประชุมผู้รับผิดชอบงาน
เพื่อวางแผนการดําเนินงาน
สอบถามสถานะการคลัง
จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ

500,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : การสร้างจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

12 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสถาน
สงเคราะห์คนชราวัยทอง
นิเวศน์
รายการที่ 2 (1) หน้า 301

1.
2.
3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
วางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการฯ
สรุปและรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ

           250,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ 
(วัยทอง)

13 อบรมสัมนาวิชาการ 
"บริบทของท้องถิ่นกับการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน"
รายการที่ 17 หน้า 336

1.
2.
3.

4.
5.

จัดทํารายละเอียดโครงการ 
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อ
วางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการฯ
สรุปและรายงานผล
ให้ผู้บริหารทราบ

        3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 169 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ป้องกันการทุจริต
(พ.ศ.2560-2562) 
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 168

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ประชุมคณะทํางานย่อย  
อปท.ต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต
ประสานงานส่วนราชการ
เพื่อให้จัดส่งเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารและจัดทํา
ร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ
ประชุมคณะทําย่อยฯ 
เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ประชุมคณะทํางานฯ
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตฯ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตฯ ทราบ

25,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 170 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บริการประชาชน
(เคาน์เตอร์บริการประชาชน)
รายการที่ 12 หน้า 174

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

200,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง
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- 171 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 การสรรหาบุคลากร 
รายการที่ 13 หน้า 174

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ขออนุมัติดําเนินการสรรหาฯ
ประชุมวางแผนดําเนินการ
สรรหาฯ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
เตรียมเอกสารประกอบ
การสรรหาฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาฯ
ดําเนินการสรรหา
ตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาฯ
สรุปผลและรายงานผล
การสรรหาฯ ให้ผู้บริหารทราบ

400,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 172 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 บริการสื่อสารและ
ด้านโทรคมนาคม (เคาน์เตอร์
บริการ
ประชาชน)
รายการที่ 5 หน้า 177

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

150,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

5 จ้างที่ปรึกษาตามโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ฐานข้อมูล และ
เว็บไซด์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 หน้า 198

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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- 173 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

6 การประกวดสถาน
ประกอบการค้าน้ํามัน
เชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียม
สําหรับรถยนต์ดีเด่น
ประจําปี 2560
รายการที่ 2 (1) หน้า 216

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนและจัดเตรียมประชุม
เตรียมเอกสารประกอบ
เชิญวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
จัดประชุมสัมมนา
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

70,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

7 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บและพัฒนารายได้
รายการที่ 2 (2) หน้า 216

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

300,000 จังหวัดเชียงใหม่ กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8 ส่งเสริมความรู้และ
อบรมสัมมนาให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการโรงแรม 
และสถานประกอบการ
น้ํามันและยาสูบ
รายการที่ 2 (3) หน้า 217

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนและจัดเตรียมประชุม
เตรียมเอกสารประกอบ
เชิญวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
จัดประชุมสัมมนา
สรุปผลการดําเนินงาน
รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ

350,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

9 ซ่อมแซมสถานที่ให้บริการ
ประชาชน (GCS)
รายการที่ 3 หน้า 217

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10 บริการพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด์
เก็บฐานข้อมูล งานแผนที่
ภาษีและการดูแลระบบ
รายการที่ 2 หน้า 219

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

150,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

11 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม
ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 231

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลกัการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

100,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 175 -



- 176 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12 ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี 
และระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรับชําระภาษี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและ
การพัฒนาโปรแกรมต่อเนื่อง
รายการที่ 2 หน้า 231

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

50,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

13 พัฒนาโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 252

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

100,000 สํานักการศึกษาฯ สํานักการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์

ทุกรูปแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 168

1.
2.

3.

4.
5.

6.

จัดทํารายละเอียดโครงการฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํา
หนังสือเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ฯ
ประชุมปรึกษาหารือ 
เพื่อวางแผนและประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขออนุมัติในหลักการ
ดําเนินการจัดทําหนังสือ
เพื่อการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ แจกจ่ายหนังสือ
เพื่อการประชาสัมพันธ์

11,976,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

- 177 -



- 178 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 ส่งเสริมสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาตามที่
กฎหมายกําหนด
รายการที่ 14 หน้า 174

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนประสานงาน
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงานและ
แจ้งให้ผูบ้ริหารทราบ
(มีกิจกรรมย่อยตลอดทั้งปี)

5,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา

3 ส่งเสริมสนับสนุน
การเลือกตั้งผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่
รายการที่ 15 หน้า 175

1.
2.

3.
4.
5.

ขออนุมัติโครงการ
วางแผนประสานงาน
เพื่อดําเนินการตามโครงการ
ดําเนินการตามโครงการ
ประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดําเนินงานและ
แจ้งให้ผูบ้ริหารทราบ
(มีกิจกรรมย่อยตลอดทั้งปี)

25,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 จ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
รายการที่ 1 หน้า 198

1.

2.
3.

4.

จัดจ้างสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา จากบัญชี
รายชื่อที่ ก.จ.จ.จังหวัด
เชียงใหม ่ไดค้ัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีไว้ เพื่อดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ
ของผูร้ับบริการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามขัน้ตอน
ที่กําหนด
สรุปผลการดําเนินงานและ
รายงานให้ผูบ้ริหารทราบ

350,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการ
เจ้าหน้าที่
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5 จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 2 (2) หน้า 201

1.

2.

3.

จัดทําแผนการดําเนินงาน 
ประจําปี 2560
จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเชียงใหม ่
เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานและ
รับทราบปัญหาความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนฯ คณะกรรมการ
พัฒนาฯ ประชาคมท้องถิ่น
เพื่อดําเนินการ 
 - กําหนดทิศทาง
การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 - พิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ
 -  พิจารณาร่างแผน
การดําเนินงาน

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 2 (2) หน้า 201
          (ต่อ)

4.

5.

6.

จัดทําแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
จัดทําแผนพัฒนาสี่ปี
จัดทํา/ทบทวน/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
จัดทําเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําแผนพัฒนา
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

6 ประสานการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 (3) หน้า 201

1. คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ่จัดประชุมเพื่อ
(1.1) จัดทํา/ทบทวนกรอบ
         ยุทธศาสตร์
         การพัฒนาของ
         องค์กรปกครอง 
         ส่วนท้องถิ่นในเขต
         จังหวัดเชียงใหม่
(1.2) กําหนดกรอบ
         ประสานแผนฯ
         เพื่อแจ้งแนวทางแก่
         คณะกรรมการ
         ประสานแผนระดับ
         อําเภอ

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ประสานการจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม ่
รายการที่ 2(3) หน้า 201
        (ต่อ)

2.

3.

4.

5.

เก็บรวบรวมข้อมูล/ปัญหา
ความต้องการของ อปท. อื่น
ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด
ร่วมบูรณาการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมคณะกรรมการฯ 
พิจารณาโครงการจาก
คณะกรรมการประสานแผน
พัฒนาระดับอําเภอ
แจ้งผลการพิจารณาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนฯ
 ระดับอําเภอ
จัดทําเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

7 จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 (4) หน้า 202

1.

2.

3.

4.

5.

6.

จัดเตรียมทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และแจ้ง
แนวทางการจัดทํางบประมาณ
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี
 - กระทรวงมหาดไทย
 - จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมชี้แจงและประชุม
พิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี
จัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย
 - ประจําปี
 - ฉบับเพิ่มเติม
ประกาศใช้ข้อบัญญิติ
 - ประจําปี
 - ฉบับเพิ่มเติม
จดัทํารูปเล่มข้อบัญญัติ
 - ประจําปี
 - ฉบับเพิ่มเติม

300,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8 บริหารจัดการงานติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่
รายการที่ 2 (5) หน้า 202

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติโครงการ
ขออนุมัติดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
สรุปผลการดําเนินงาน

50,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

9 บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 2 (6) หน้า 203

1.

2.
3.

4.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติ
ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตามที่กําหนดไว้
สรุปผลการดําเนินงาน

3,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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- 186 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10 จ้างที่ปรึกษาติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 213

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติดําเนินการตาม
ระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
สรุปผลการดําเนินงาน

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

11 จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่
การประชาสัมพันธ์ภารกิจ
ของสํานักศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รายการที่ 1 หน้า 242

1.
2.
3.
4.

5.
6.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติในหลักการ
ประชุมหารือเพื่อวางแผน
ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการตามโครงการ
เบิกจ่ายเงิน

500,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 187 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12 สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ/
พระราชเสาวนีย์
รายการที่ 15 หน้า 335

1.

2.
3.
4.
5.

6.

จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามขั้นตอน
ที่กําหนด
สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

           200,000 จังหวัดเชียงใหม่ สํานักปลัดฯ

13 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/
การปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติ
รายการที่ 16 หน้า 336

1.

2.
3.
4.
5.

6.

จดัทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามขั้นตอน
ที่กําหนด
สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ

      28,000,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 188 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านการบริหารและ
การบริการของสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับ
ระดับสูงต่ําได้ (หน้าห้อง
ผู้บริหาร) จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (3) หน้า 179

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
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- 189 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้  (หน้าห้อง
ผู้บริหาร) จํานวน 12 ตัว
รายการที่ 1 (4) หน้า 179

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
ห้องประชุมผู้บริหาร 
จํานวน 15 ตัว
รายการที่ 1 (5) หน้า 179

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัตใินหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

52,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

- 189 -



- 190 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
ห้องประชุมผู้บริหาร 
ปรับระดับสูงต่ําได้ 
จํานวน 10 ตัว
รายการที่ 1 (5)  หน้า 179

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

35,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 
สําหรับห้องประชุมเล็ก 
จํานวน 6 ตัว 
รายการที่ 1 (6) หน้า 180

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 191 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ 
(หน้าห้องผู้บริหาร) 
จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (9) หน้า 181

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้
สําหรับนักบริหาร 
จํานวน 3 ตัว
รายการที่ 1 (9) หน้า 181

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัตใินหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

14,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 192 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะประชุม 
สําหรับห้องประชุมผู้บริหาร
จํานวน 1 ชุด  
รายการที่ 1(10) หน้า 181

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

30,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อโต๊ะประชุม 
สําหรับห้องประชุมเล็ก 
จํานวน 1 ชุด  
รายการที่ 1 (11) หน้า 182

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 193 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
สําหรับห้องประชุมเล็ก 
จํานวน 14 ตัว
รายการที่ 1 (13) หน้า 182

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

49,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บานเปิด (มอก.) 
จํานวน 4 ตู้
รายการที่ 1 (17) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

22,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 194 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
(ห้องผู้บริหาร) จํานวน 3 ตู้
รายการที่ 1 (18) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 4 ตู้
รายการที่ 1 (18) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 195 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบเลื่อนทึบ ขนาด 5 ฟุต 
(ห้องผู้บริหาร) จํานวน 5 ตู้
รายการที่ 1 (19) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

24,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต (ห้องผู้บริหาร)
จาํนวน 2 ตู้
รายการที่ 1 (20) หน้า 185

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 196 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู้
รายการที่ 1 (21) หน้า 185

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต (ห้องผู้บริหาร) 
จํานวน 3 ตู้
รายการที่ 1 (21) หน้า 285

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 197 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโพเดียม (PODIUM 
TRIANGLE STYLE) 
สําหรับห้องประชุมชั้น 4
จํานวน 2 อัน
รายการที่ 1 (22) หน้า 186

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

56,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อรถเข็นเอกสาร
ตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น 
จํานวน 2 คัน
รายการที่ 1 (26) หน้า 188

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 198 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
แบบทําลายครั้งละ 20 แผ่น 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (27) หน้า 188

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

32,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
จํานวน 2 ตัว
รายการที่ 3 (1) หน้า 189

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดาํเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

110,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 199 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 4 ชุด 
รายการที่ 4 (1) หน้า 189

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

76,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คสําหรับงานสํานักงาน
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 4 (3) หน้า 192

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

32,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 200 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network 
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 4 (5) หน้า 193

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

36,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 4 (7) หน้า 195

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

23,700 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 201 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 4 (8) หน้า 196

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

17,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 202 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของ
งานสถานสงเคราะห์
สํานักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
อัตโนมัติ 4 สายนอก 
48 สายใน จํานวน 1 ตู้
รายการที่ 1 (1) หน้า 303

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             60,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน 
ขนาด 3 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 หน้า 306

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             25,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

- 202 -



- 203 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
สําหรับใช้ในรถยนต์ 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 หน้า 306

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             30,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อเครื่องวัดความดัน
ดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 3 หน้า 307

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมตัิดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             15,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ
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- 204 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณ
ออกซิเจนชนิดหนีบปลายนิ้ว
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 4 หน้า 307

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

               7,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

 - จัดซื้อรถเข็นผู้ป่วย
แบบอลูมิเนียมอัลลอยด์
ล้อเล็กแบบพกพา 
จํานวน 5 คัน
รายการที่ 5 หน้า 307

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             47,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักปลัดฯ

- 204 -



- 205 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

3 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 2 ชุด
รายการที่ 4 (2) หน้า 190

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

50,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองกิจการสภา
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- 206 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
มีพนักพิงสูง จํานวน 2 ตัว
รายการที่ 1 (1 ) หน้า 205

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
สําหรับเจ้าหน้าที่ 
จํานวน 23 ตัว 
รายการที่ 1 (2) หน้า 205

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

80,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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- 207 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
สําหรับห้องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 8 ตัว
รายการที่ 1 (3) หน้า 206

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

11,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้ขาเหล็ก
สําหรับผู้มาติดต่อราชการ
จํานวน 10 ตัว
รายการที่ 1 (4) หน้า 206

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

15,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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- 208 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
ห้องประชุม จํานวน 20 ตัว
รายการที่ 1 (5) หน้า 206

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

70,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อโต๊ะประชุม
สําหรับห้องประชุม 
จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 1 (6) หน้า 207

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดาํเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

30,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ
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- 209 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์
แบบมีฉากกั้น จํานวน 8 ตัว
รายการที่ 1 (7) หน้า 207

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

24,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน  4 ตู้
รายการที่ 1 (8) หน้า 207

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

- 209 -



- 210 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องโทรสาร
แบบใช้กระดาษธรรมดา 
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (9) หน้า 208

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

18,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 (1) หน้า 208

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

14,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

- 210 -



- 211 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(ขนาดจอไม่น้อย 18.5 นิ้ว)
พร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด
รายการที่ 3 (1) หน้า 209

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

19,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30หน้า/นาที) 
จาํนวน 2 เครื่อง
รายการที่ 3 (2) หน้า 210

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

15,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

- 211 -



- 212 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (3) หน้า 210

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

17,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

- 212 -



- 213 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของกองแผนและ
งบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบที่ 2 
จํานวน 15 เครื่อง
รายการที่ 3 (4)  หน้า 211

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

345,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

 - จัดซื้ออุปกรณ์ควบคุม
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย (Access Point 
Controller)
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (5) หน้า 212

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

65,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ

- 213 -



- 214 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

6 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของกองคลัง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (1) หน้า 219

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

6,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 214 -



- 215 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน2 ตัว
รายการที่ 1 (2) หน้า 220

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

15,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 4 ตัว
รายการที่ 1 (5) หน้า 221

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

8,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 215 -



- 216 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก
แบบ 2 บานเปิด (มอก.) 
จํานวน 10 ตู้
รายการที่ 1 (7) หน้า 221

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

55,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเครื่องบวกเลขไฟฟ้า 
12 หลัก  จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (8) หน้า 222

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมตัิดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,950 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 216 -



- 217 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
(ขนาดใหญ่) จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (9) หน้า 222

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
สํานักงาน  จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 1 (10) หน้า 223

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,870 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 217 -



- 218 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
 (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 18000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (11) หน้า 223

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 4 เครื่อง
รายการที่ 3 (1) หน้า 226

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

64,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

- 218 -



- 219 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์
 ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 3 (3) หน้า 229

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

15,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Dot Matrix Printer  
แบบแคร่สั้น 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (4)  หน้า 227

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

22,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง
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- 220 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet Printer )
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 3 (6) หน้า 229

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,300 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA 
จํานวน  3 เครื่อง
รายการที่ 3 (8) หน้า 230

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

17,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองคลัง
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- 221 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

7 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของกองพัสดุ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน 5 ตัว
รายการที่ 1 (1) หน้า 219

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

32,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหลก็ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต 
พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (3) หน้า 220

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 222 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 5 ตัว 
รายการที่ 1 (5) หน้า 221

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

10,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บานเปิด (มอก.) 
จํานวน 10 ตู้
รายการที่ 1 (7) หน้า 221

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมตัิดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

55,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 223 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (12) หน้า 224

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

22,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ

 - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล  ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
จํานวน 1 กล้อง
รายการที่ 2 (1) หน้า 224

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 224 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 3 ชุด
รายการที่ 3 (2)หน้า 226

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

57,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30หน้า/นาที) 
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 (3) หน้า 227

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

23,700 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 225 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
 สี แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (5) หน้า 228

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 3 (7) หน้า 229

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัตใินหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 226 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (9) หน้า 230

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุฯ
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- 227 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของกองการ
เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 2 ตัว
รายการที่ 1 (1) หน้า 178

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 6 ตัว
รายการที่ 1 (2) หน้า 178

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 228 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเก้าอี้ 
จํานวน 15 ตัว
รายการที่ 1 (4) หน้า 179

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก
ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (7) หน้า 180

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

6,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 229 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1(8) หน้า 180

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 4 ตัว
รายการที่ 1 (12) หน้า 182

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

11,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 230 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เหล็ก 12 ลิ้นชัก 
จํานวน 1 ตู้
รายการที่ 1 (14) หน้า 183

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 3 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู้
รายการที่ 1 (15) หน้า 183

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

18,750 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 231 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 5 ตู้
รายการที่ 1 (16) หน้า 183

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบ 2 บานเปิด (มอก.) 
จํานวน 6 ตู้
รายการที่ 1 (17) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

33,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 232 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 22 ตู้
รายการที่ 1 (18) หน้า 184

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

88,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย
 จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 1 (23) หน้า 186

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 233 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อรถเข็นแบบชั้นเดียว
 จํานวน 1 คัน
รายการที่ 1 (24) หน้า 186

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อรถเข็นแบบ 2 ชั้น 
จํานวน 1 คัน
รายการที่ 1 (25) หน้า 187

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 234 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ 
จํานวน 1 คัน
รายการที่ 2 (1) หน้า 188

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

787,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา แบบ Network 
(33 หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 4 (4) หน้า 193

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

32,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 235 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมีก
(Inkjet) สําหรับกระดาษ A3
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 4 (6) หน้า 194

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

16,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 4 (8) หน้า 196

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

17,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 236 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อสแกนเนอร์ 
สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 4 (9) หน้า 197

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
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- 237 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

9 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 3 ตัว
รายการที่ 1 (4) หน้า 220

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

10,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
จํานวน 3 ตัว
รายการที่ 1 (6) หน้า 221

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

10,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ
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- 238 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
แบบทําลายครั้งละ 20 แผ่น
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 1 (13) หน้า 224

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

32,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์
จํานวน 3 ชุด
รายการที่ 3 (2) หน้า 226

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

57,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ
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- 239 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30หน้า/นาที) 
จํานวน 2 เครื่อง
รายการที่ 3 (3) หน้า 227

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

15,800 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
แบบ Network 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (5) หน้า 228

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ
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- 240 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 3 (7) หน้า 229

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยตรวจสอบฯ
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- 241 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของสํานัก
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
จํานวน 10 ตัว
รายการที่ 1 (1) หน้า 247

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

20,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
แบบมีพนักพิง จํานวน 2 ตัว
รายการที่ 1 (2) หน้า 247

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 242 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 1 ตู้
รายการที่ 1 (3) หน้า 248

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

4,100 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

 - จัดซื้อโต๊ะทํางานไม้ขาเหล็ก
จํานวน 1 ตัว
รายการที่ 1 (4) หน้า 248

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

7,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

- 242 -



- 243 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 10 ชุด
รายการที่ 2 (1) หน้า 248

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

192,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 (2) หน้า 249

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 244 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง
รายการที่ 2 (3) หน้า 250

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

3,200 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer )  
จํานวน 5 เครื่อง
รายการที่ 2 (4) หน้า 251

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

21,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 245 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ดํา 
(18หน้า/นาที)
 จํานวน 3 เครื่อง
รายการที่ 2 (5) หน้า 251

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

9,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ

11 จัดทําโปรแกรมการปฏิบัติงาน
ของสํานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รายการที่ 2 หน้า 253

1.
2.
3.

4.
5.

ขออนุมัติในหลักการ
ตรวจสอบสถานะการคลัง
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

200,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการศึกษาฯ
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- 246 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

12 เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารและ
การบริการของสํานักการช่าง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 
แบบบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 20 ตู้ 
รายการที่ 1 (1) หน้า 312

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             82,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหลก็
แบบเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต 
จํานวน 3 ตู้ 
รายการที่ 1 (2) หน้า 312

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             12,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 247 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 ตัว 
รายการที่ 1 (3) หน้า 313

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

               7,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 
มีพนักพิง ปรับระดับสูง 
จํานวน 5 ตัว 
รายการที่ 1 (4) หน้า 313

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัตใินหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             10,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 248 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์สําเนา
ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
400×400 จุดต่อตารางนิ้ว
จํานวน 2 เครื่อง 
รายการที่ 1 (5) หน้า 313

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

           360,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ
จํานวน 4 คัน 
รายการที่ 2 (1) หน้า 314

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        3,284,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 249 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
จํานวน  3 เครื่อง
รายการที่ 3 (1) หน้า 314

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             19,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
20 ล้านพิกเซล 
จํานวน 1 ตัว 
รายการที่ 4 (1) หน้า 315

1.
2.

3.
4.

ขออนุมตัิในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             55,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 250 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 22 ชุด 
รายการที่ 5 (1) หน้า 315

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

           554,400 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) พร้อมอุปกรณ ์
จํานวน 13 ชุด 
รายการที่ 5 (2) หน้า 317

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

           249,600 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 251 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 5 (3) หน้า 317

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             21,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network 
จํานวน 6 เครื่อง
รายการที่ 5 (4) หน้า 318

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

             72,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 252 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง 
รายการที่ 5 (5) หน้า 319

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

               7,900 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อเต้นท์โครงสร้าง
เหล็กทรงโค้ง
จํานวน 25 หลัง 
รายการที่ 6 (1) หน้า 320

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

           492,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 253 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 - จัดซื้อล้อวัดระยะทาง 
จํานวน  6 ชุด 
รายการที่ 3 (2) หน้า 360

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

48,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง

 - จัดซื้อเทปวัดระยะ  
ความยาว 50 เมตร
 จํานวน 6 ชุด 
รายการที่ 3 (3) หน้า 360

1.
2.

3.
4.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
ส่งมอบและตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

39,000 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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- 254 -

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ จัดการบ้านเมืองที่ดี
   4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วยดําเนินการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

13 ก่อสร้างอาคารเก็บ
วัสดุงานทางและวัสดุอุปกรณ์
งานจราจร
รายการที่ 1 (1) หน้า 320

1.
2.

3.
4.

5.

ขออนุมัติในหลักการ
ขออนุมัติดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
เริ่มก่อสร้างส่งมอบและ
ตรวจรับ
เบิกจ่ายเงิน

        1,739,500 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

สํานักการช่าง
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