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สวนที่ 1 

บทนํา 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นอกจากเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรแลวการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จําเปนที่จะตองคํานึงถึงบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาไปได

อยางตอเนื่องในทศิทางที่เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ไดแก  

- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ  

- นโยบายของรัฐบาล  

- แผนการบรหิารราชการแผนดนิ  

- ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด  

- นโยบายของผูบรหิารทองถิ่น 

- ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2559– 2561) 

- แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558– 2562)  

องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงไดทบทวนแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม (พ.ศ.2558 -2560) เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ และนโยบายของผูบริหาร

ทองถิ่นที่จะดําเนินการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันเพื่อสนองตอบ

ความตองการของประชาชนไดตรงตามสภาพความเปนจริงในสังคมหรอืตามบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหาร

ซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกําหนดวิสัยทัศนจุดมุงหมายยุทธศาสตรและ

แนวทางในการพัฒนาทองถิ่นรวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนา     

ในระยะยาวอยางตอเนื่อง 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะมีความสอดคลองเช่ือมโยง

กับวสิัยทัศนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในระดับตาง ๆ และที่สําคัญองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมจะไดนําแผนพัฒนาไปดําเนนิการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที ่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         

พ.ศ. 2548  ขอ 4 

“…แผนพัฒนาหมายความรวมถงึแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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จัดแสดงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาต ิแผนการบรหิารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอําเภอและแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามป” หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/

โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละปซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา

ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมกีารทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป…” 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัต ิ   

โดยคํานงึถงึสถานะทางการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและความจําเปนเรงดวนที่ตอง

ดําเนินการ แผนพัฒนาสามปเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ มีหลักคิดที่วาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทาง   

การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอ

วัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยนื และวสิัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป 

กลาวคือ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําปโดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและ

ผานกระบวนการมสีวนรวมของประชาชน 

ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนัน้มสีภาพความพรอม 2  ประการคอื 

1. มคีวามแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการโดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/

กจิกรรมรวมทัง้ผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กจิกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอยีดสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

(พ.ศ.2559– 2561) 

1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) และจัดทําโครงการ

พัฒนาเพื่อขยายฐานการพัฒนาในดานตางๆ ในป พ.ศ.2559 – 2561 ใหมีประสิทธิภาพ

และประสทิธผิล 

2. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2559 – 

2561) มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยที่แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม            

มีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา        

กลุมจังหวัดและจังหวัด 

3. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจําปและนําไปปฏบิัตไิดทันทเีมื่อไดรับงบประมาณ 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา

สามปและการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

5. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2559 – 2561    

ไดดําเนินการจัดทําตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2558 ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

ผานกระบวนการประสานแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีกระบวนการจัดทํา

และประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) ดังนี้ 
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กระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 

(หวงระยะเวลา เดอืน มกราคม พ.ศ.2558 – มถุินายน พ.ศ.2558) 

*************************** 
 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  

- จัดเวทีประชุมรวมระหวางคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดและประชาคมทองถิ่น 

เพื่อกําหนดทิศทางดําเนินงานในภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

2. องคการบรหิารสวนจังหวัด (อบจ.)  และ คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด 

- จัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให อปท. มีการบูรณาการ

โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการรวมกันภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. พรอมแจง

กรอบฯ ไปยังคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ 

 

3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 

- แจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ไปยัง อปท.ในเขตอําเภอ 

 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 

- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของแตละ อปท. กําหนดประเด็นพัฒนา โดยมีแนวทาง

ดําเนนิการ ดังนี้ 

ก. เทศบาล เมอืงพัทยา และ อบต. ใหนําขอมูลที่ไดรวมประชาคม เพื่อทบทวนแผนชุมชน หรอื

แผนพัฒนาหมูบานมาพจิารณาเพื่อกําหนดประเด็นพัฒนาและ/หรือดําเนนิการตาม ข. 

ข. จัดประชาคมทองถิ่นสํารวจปญหาและความตองการของประชาชนมาพจิารณาเพื่อกําหนด

ประเด็นการพัฒนา 

ค. สําหรับ อบจ. ใหนําขอมูลที่ไดจากประชาคมตามขัน้ตอนที่ 1 มาพจิารณาเพื่อกําหนด

ประเด็นการพัฒนา 

 

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.)  

- ดําเนนิการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
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6. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อปท.)  

- คัดเลือกโครงการสําหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ อบจ. โดย

จัดทําเปนบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ 

ระดับอําเภอ ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับ

จังหวัดกําหนด 

 

7. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ 

- พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 6เพื่อจัดลําดับความสําคัญและจัดทําบัญชี

โครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ

จังหวัด 

 

8. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด 

- พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 7 และนําเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปของ 

อบจ. พรอมแจงให อปท. ที่เกี่ยวของทราบ 

 

9. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

- คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พจิารณารางแผนพัฒนาสามป 

** สําหรับ อบจ. ใหพิจารณานําโครงการ (ของเทศบาลและอบต.) ที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในรางแผนฯ ของ อบจ. 

 

10. ผูบรหิารทองถ่ิน 

- พจิารณาอนุมัตแิละประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

สําหรับขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2559 – 2561) ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมในการดําเนนิการจัดทําแผนพัฒนาสามปมขีัน้ตอนดังนี้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การเตรยีมการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

ขัน้ตอนที่ 2     การจัดการประชุมประชาคมทองถิ่น  

ขัน้ตอนที่ 3 การทบทวน / คัดเลอืกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาและซักซอมแนวทาง          

ในการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561) 
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ขัน้ตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

ขัน้ตอนที่ 5 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

ขัน้ตอนที่ 6 การจัดทํารายละเอยีดโครงการ / กจิกรรมการพัฒนา 

ขัน้ตอนที่ 7     การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

ขัน้ตอนที่ 8 การอนุมัติแผนและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขอ (17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พจิารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น 

    - พจิารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

*** สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอราง

แผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ

เห็นชอบกอนแลวผูบ ริหารทองถิ่นจึ งพิจารณาอนุมั ติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

 

ผูบรหิารทองถิน่ 

 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรฯ

รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม

และชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

และประชาคมทองถิ่น 

 -  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการและขอมูล 

-  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ขอ  18 แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดอืนมิถุนายนกอน

งบประมาณประจําป 

- ผูวาราชการจังหวัดมอีํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบรหิารสวน

จังหวัด 

- ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอขยายเวลาการจัดทํารางแผนพัฒนาของเทศบาล

และองคการบรหิารสวนตําบล 

*** แผนพัฒนาสามปเมื่อไดรับอนุมัตปิระกาศใชแลวใหแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของและประกาศใหประชาชน

ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสบิวัน 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนเครื่องมือที่จะชวยให

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวาง          

แนวทางการดําเนินงานตางๆที่มีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน

เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ            

ใชทรัพยากรในการบรหิารของทองถิ่นอยางมปีระสทิธภิาพเพื่อใหเกดิประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

2.1 สรุปสถานการณพัฒนา 

สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน

ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 องคกรมกีารแบงสวนราชการภายใน W1 สวนราชการภายในองคกร ยังไม  

 และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตาม  สามารถจัดทําและเช่ือมโยงระบบ  

 โครงสรางอยางชัดเจนและเปนระบบ  ขอมูลเพื่อใชในการตัดสนิใจเกี่ยวกับ  

S2 องคกรมกีารแบงสายงานการบังคับ  การพัฒนาทองถิ่น 

 บัญชาตามลําดับที่ชัดเจน W2 การปฏบิัตงิานของแตละสวนราชการ  

S3 มกีารประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล  เนนการดําเนนิงานตามภารกจิ  

 ขาวสาร กจิกรรมตาง ๆ ที่ได  ของตนเอง เปนสวนใหญ ไมไดเนนหรอื  

 ดําเนนิการ โดยผานทางเวบ็ไซตของ  ใหความสําคัญในการบูรณาการกับ  

 องคกรอยางสมํ่าเสมอ  หนวยงานอื่น 

S4 เปนองคกรหลักที่ทําหนาที ่ W3 สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ  

 ในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  พัฒนาไมสามารถกําหนดหวงระยะเวลา  

 ในเขตจังหวัดเชียงใหม  ในการเนนิการโครงการที่แนนอนได  

S5 มแีผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ  และการปฏบิัตงิานตามกจิกรรมของ  

 แผนพัฒนาสามปขององคกรที่  โครงการมคีวามลาชาไมเปนไปตาม  

 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  หวงระยะเวลาที่กําหนด 

 จังหวัดเชียงใหม  W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายไดเอง  

S6 มกีฎหมายรองรับการดําเนนิงาน  ขององคกรเมื่อเทยีบกับงบประมาณที่  

 ตามภารกิจอํานาจหนาที่ที่กําหนดไว  ไดรับจัดสรรจากรัฐ และงบประมาณ  

S7 มกีารพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  รายจายที่บรรจุไวในแผนพัฒนา  

 การจัดการฝกอบรมและสงเสริม  มจํีานวนนอยมาก 

 ใหเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S8 มคีวามเปนอสิระในการบรหิาร W5 การใชจายงบประมาณขององคกร  

 งบประมาณของตนเองภายใต  บางโครงการไมสามารถแสดงใหเห็น  

 กรอบอํานาจหนาที่  ถงึความคุมคาและประโยชน  

S9 องคกรมทีรัพยากร เครื่องมอื   หลากหลายที่ประชาชนจะไดรับ 

 อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก W6 สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน 

 ในการทํางานเพื่อใหเกดิประสทิธภิาพ  ไมเอื้อตอการทํางานที่เปนระบบทัง้ทาง 

 เหมาะสมกับการดําเนนิงานตามภารกจิ  ดานกายภาพ ดานสังคมและดานจิตใจ 

 ที่รับผิดชอบ   

    

 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O1 เชียงใหมเปนศูนยกลางการคมนาคม T1 สภาพภูมปิระเทศบางแหงเปนภูเขา  

 ขนสงและศูนยกลางการลงทุนทาง  ไมสามารถเก็บกักน้ําได บางแหงเปนที ่

 เศรษฐกจิของภาคเหนอื  ราบรองรับน้ําที่ระบายมาจากพื้นที่อื่น 

O2 เชียงใหมมวีัฒนธรรมลานนาที่โดดเดน  ทําใหเกดิปญหาน้ําทวมซ้ําซาก สภาพ 

 เปนเอกลักษณ ในรูปของขนบธรรมเนยีม  พื้นที่เปนหนิปูนทําใหน้ําบาดาลไมม ี

 ประเพณ ีภาษาพูด ภาษาเขยีน และจารตี  คุณภาพ ไมสามารถใชอุปโภค 

 ตาง ๆ มีการนําภูมปิญญาทองถิ่นไปใช  บรโิภค    

 ในการพัฒนาสนิคาที่มเีอกลักษณเฉพาะ T2 การเปนเมอืงใหญทําใหมปีระชากรแฝง  

 เพื่อสรางเปนผลติภัณฑของชุมชนและ  ที่เขามาทํางานและใชชีวติเปน 

 ทองถิ่น  จํานวนมาก ทําใหเกดิผลกระทบตอ 

O3 เชียงใหมเปนศูนยกลางบริการการศกึษา   สังคมสิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค 

 จึงเปนแหลงที่สําคัญตอการพัฒนา T3 ปญหาราคาน้ํามันที่ผันผวน มกีารปรับ  

 ทรัพยากรมนุษยใหมคีุณภาพ  ราคาขึ้น – ลง ไมแนนอน ซึ่งกระทบตอ 

O4 เชียงใหมเปนศูนยรวมบรกิารทาง  ตนทุนการผลติของผูประกอบการ 

 การแพทยของภาครัฐและเอกชนที่มี  โดยเฉพาะตนทุนการขนสงสนิคาและ 

 ความทันสมัยและมศัีกยภาพ สามารถ  วัตถุดบิ 

 รองรับการเขามาใชบรกิารในการรักษา   

 โรคเฉพาะทาง   
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O5 เชียงใหมมคีวามอุดมสมบูรณของ T4 ปญหาสภาพแวดลอมและภาวะอากาศ 

 ทรัพยากร ธรรมชาติและแหลงตนน้ํา  ที่เปลี่ยนแปลง สงผลใหเกดิภัย 

 ลําธาร  ธรรมชาต ิกระทบตอผลผลติทาง 

O6 เชียงใหมมแีหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย   การเกษตร ขาดการวางแผนการผลติ  

 ทัง้ดาน โบราณสถาน ศลิปวัฒนธรรม  ทําให เกดิภาวะผลผลติทางการเกษตรลน 

 แหลงทองเที่ยวเชิงนเิวศน  ตลาด พฤตกิรรมการจําหนายสนิคา 

 เชิงประวัตศิาสตร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ  ผานพอคาคนกลาง ตนทุนการผลติสูง 

 และอุทยานแหงชาติ  จากการใชสารเคม ี

O7 เชียงใหมเปนแหลงผลติพชืผัก  T5 การแพรระบาดของโรคอุบัตใิหม 

 ผลไมและไมดอกไมประดับเมอืงหนาว   สงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกจิ 

 สามารถสงออกและนํารายไดเขาสู  การทองเที่ยวสรางความกังวลและตองมี 

 จังหวัดจํานวนมาก  มาตรการเฝาระวังที่มมีาตรฐาน 

O8 เชียงใหมเปนศูนยกลางบรกิาร T6 สถานการณทางการเมืองและการชุมนุม 

 ดานสุขภาพ สามารถนําไปสู  ของกลุมตาง ๆ ที่มคีวามขัดแยงทาง 

 การจางงานและสรางรายไดแกชุมชน  ความคดิ ทําใหนักลงทุนและ 

O9 เชียงใหมมยีุทธศาสตรดานการพัฒนาที่  นักทองเที่ยวไมมคีวามม่ันใจ สงผล 

 ชัดเจน เนนชุมชนเขมแข็ง สังคมนาอยู   กระทบตอเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 

 เศรษฐกจิยั่งยนื  ของจังหวัด 

O10 เชียงใหมมีสถานที่รองรับการจัด T7 ความคับคั่งของการจราจร การใช  

 กจิกรรมระดับนานาชาต ิ  สารเคมใีนภาคการเกษตร หมอกควัน 

O11 มีการขยายตัวทางเศรษฐกจิ  จากการเผาการกําจัดขยะไมถูกวธิี 

 ของประเทศเพื่อนบาน  หมอกควันจากไฟปา ปญหาฝุนละออง 

O12 สงเสรมิใหจังหวัดเชียงใหมเปน MICE CITY  ขนาดเล็กที่อยูในระดับที่เปนอันตราย 

O13 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมคีวามตื่นตัว  ตอสุขภาพ 

 ในปญหาสิ่งแวดลอมและมเีครอืขาย T8 การเตรยีมความพรอมในการกาวเขาสู 

 ประชาชนที่มุงแกปญหาตาง ๆ   ประชาคมอาเซยีน ในป 2558 ของ 

 ดานสิ่งแวดลอม  ภาครัฐ กลุมองคกร กลุมผูประกอบการ  

   ยังไมไดรับการสงเสรมิใหมอีงคความรู  

   เพื่อเตรยีมพรอมรับมอือยางที่ควรจะ 

   เปนทัง้ดานโอกาสและผลกระทบ 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O14 พระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอน   

 การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   

 สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให   

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอีํานาจ   

 หนาที่ในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ   

 ที่ชัดเจนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น   

 ในจังหวัดเชียงใหมใหความรวมมือ   

 ในการบูรณาการโครงการภายใต   

 หลักเกณฑการประสานแผนมากขึ้น   

O15 รัฐบาลใหความสําคัญตอการแกไข   

 ปญหาเศรษฐกจิในจังหวัดเชียงใหม    

 ซึ่งชวยกระตุนเศรษฐกจิภายในจังหวัด   

 ใหอยูรอดและเตบิโต   

O16 รัฐบาลมนีโยบายนําประเทศไทยไปสู    

 การเปนประชาคมอาเซยีนในป 2558   

 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอม   

 และความเขมแข็งทัง้ทางดานเศรษฐกจิ   

 สังคม และวัฒนธรรม การเมอืงและ   

 ความม่ันคง   
 

 

 ประเด็นทาทาย 

 การแกไขปญหาหมอกควัน ปญหาฝุนละอองขนาดเล็กที่อยูในระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 การแกไขปญหาดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว 

 การแกไขปญหาน้ําทวม 

 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาต ิแผนดนิไหว โคลนถลม 

 การบรหิารและจัดการทรัพยากรน้ํา การฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําการพัฒนาแหลงกักเก็บ 

 การขจัดความยากจน การสรางโอกาสในการเพิ่มรายได 

 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบรหิารจัดการสิ่งแวดลอมเมอืงเพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกจิและยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชน 

 การเตรยีมความพรอมสรางองคความรูใหทุกกลุม ทุกภาคสวน ถงึผลกระทบและ 

โอกาสจาก AEC  อาท ิโอกาสทางการสงสนิคา/บรกิารไปขายในประเทศอาเซยีน 

******************** 
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โครงสรางพื้นฐาน  

24% 

เศรษฐกิจ ทองเท่ียว 

10% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2% 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

14% 

ศึกษา คุณภาพชวิีต 

38% 

บรหิารจัดการ 

9% 

ปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

3% 

Sales 

2.2 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิปรมิาณ 

 ผลการดําเนนิงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

 

ยุทธศาสตร 

(พ.ศ.2556 – 2560) 

ผลการดําเนนิการ 

ต้ังไว  

(แผนสามป (ป2557)*) 

ดําเนนิการจรงิ** 

(แผนดําเนนิงาน ป 2557  

และเพ่ิมเตมิ ฉบบัท่ี 1) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  334 1,324,702,000 88  180,140,044.98  

2. ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 41 144,827,000 17  78,872,576.09  

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 16 55,580,000 6  11,667,848.20  

4. ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  3 88,000,000 2  103,527,620.00  

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 62 482,543,400 39  281,757,663.57  

6. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 66 108,674,900 108  68,913,911.53  

7. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

19 405,041,700 14  22,581,794.80  

รวม 541 2,609,369,000 274 747,461,459.17 

คดิเปนรอยละ 50.65 28.65 

 

* แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) , เพิ่มเตมิ ฉ.1 และเปลี่ยนแปลง 1/2557, เพิ่มเตมิ ฉ.2 , เพิ่มเตมิ ฉ.3 (รวม 4 เลม) 

** จํานวนโครงการตามแผนการดําเนนิงานในบางยุทธศาสตรมากกวาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ  เนื่องจากโครงการตามแผนการดําเนนิงานเปนกิจกรรมยอย 

  ของโครงการในแผนพัฒนาสามป รวมท้ังสิ้น 326 โครงการ งบประมาณ 1,062,228,685 บาท (รวมโอนเพิ่ม-โอนลด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงรอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ที่ดาํเนนิการจรงิ   

ในป 2557 

: ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชยีงใหม 

(พ.ศ.2556 – 2560) 
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จากแผนการดํ า เนินงาน  ป  2557 รวมทั้ งสิ้น  326 โครงการ  งบประมาณ 

1,062,228,685 บาท (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557) แยกเปน  

 โครงการดําเนินงานจริง จํานวน 274 โครงการ ดังนี้ 

- ดําเนนิการแลวเสร็จ จํานวน 224 โครงการ  

- อยูระหวางดําเนนิการ จํานวน 50 โครงการ 

- งบประมาณทีเ่บกิจายแลว 747,461,459.17 บาท  

 โครงการที่ยังไมไดดําเนนิงาน จํานวน 52 โครงการ ดังนี้ 

- รอดําเนนิการ จํานวน 31 โครงการ  

- ยกเลกิโครงการ จํานวน 21 โครงการ 

จากโครงการในแผนการดําเนินงาน ป 2557 ไมนับรวมโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุ

ครุภัณฑ สามารถสรุปความสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับตาง ๆ จํานวน 221 โครงการ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มโีครงการ 

ที่สอดคลองตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนนิการจรงิ 
รอ 

ดําเนนิการ 

ยก 

เลกิ แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนนิการ 

1. การสรางความเปนธรรมในสังคม 44 38 0 0 6 

2. การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวติ 

    อยางย่ังยนื 
49 36 5 3 5 

3. ความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหาร 

    และพลังงาน 
93 34 40 19 0 

4. การปรับโครงสรางเศรษฐกจิสูการเติบโต 

    อยางมคีุณภาพและย่ังยนื 
17 15 1 0 1 

5. การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมภิาค 

    เพือ่ความม่ันคงทางเศรษฐกจิและสังคม 
8 4 2 1 1 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    อยางย่ังยนื 
10 6 0 3 1 

รวม 221 133 48 26 14 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ภาคเหนอืตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560)  

มโีครงการที่สอดคลองตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนนิการจรงิ 
รอ 

ดําเนนิการ 

ยก 

เลกิ แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนนิการ 

1. สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมฯ 19 13 2 3 1 

2. สงเสริมการสรางสรรคสนิคาและบริการให 

    โดดเดน และมคีุณคา มุงเนนผลติภัณฑ 

    เพื่อสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม 

    การทองเท่ียว  

4 2 1 0 1 

3. ยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน 

    อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด 

    ประชุมและนิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการ 

    การศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

    เพื่อรองรับการทองเท่ียวและการเขาสูประชาคม 

    เศรษฐกจิอาเซยีน 

107 44 41 20 2 

รวม 130 59 44 23 4 

หมายเหตุ : มโีครงการท่ีไมสอดคลองตามยุทธศาสตร 91 โครงการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 15 - 

3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2557 – 2560) มีโครงการที่สอดคลองตาม

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนนิการจรงิ 
รอ 

ดําเนนิการ 

ยก 

เลกิ แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนนิการ 

1. สรางความม่ังคั่งอยางย่ังยนืตามแนวทาง 

    เศรษฐกจิพอเพยีง 
112 49 42 20 1 

2. สรางสังคมแหงความรู ภูมปิญญา  

    จติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน 

    ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

49 35 6 2 6 

3. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ   

    สิ่งแวดลอม และพลังงานสะอาด 
10 6 0 3 1 

4. การสรางความม่ันคง ปลอดภัยและ 

    ความสงบสุขของประชาชน 
6 5 0 1 0 

5. การสรางประสทิธิภาพความโปรงใส  

    เปนประชาธิปไตยและเปนธรรมในการใหบริการ 
44 38 0 0 6 

รวม 221 133 48 26 14 
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4. นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  มีโครงการที่สอดคลองตาม

นโยบาย ดังนี้ 

นโยบาย 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนนิการจรงิ 
รอ 

ดําเนนิการ 

ยก 

เลกิ แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนนิการ 

1. ดานการเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 19 15 2 1 1 

2. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม 
10 6 0 3 1 

3. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 93 34 40 19 0 

4. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษาและ 

    การสาธารณสุข 
46 34 5 2 5 

5. ดานการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3 1 1 0 1 

6. ดานการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 44 38 0 0 6 

7. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม เสริมสราง 

    ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสนิ 

6 5 0 1 0 

รวม 221 133 48 26 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

        ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2557 
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2.3 การประเมนิผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทาง 

การพัฒนาที่มีความสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับตาง ๆ ทุกระดับ ตามแผนการดําเนินงาน ป 2557 

จากโครงการที่ดําเนินการจริงไมนับรวมโครงการประเภทจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  จํานวน 221 โครงการ 

สามารถนําโครงการสะทอนการทํางานตามยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  

 จัดทําโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 221 โครงการ มีโครงการที่

ดําเนินงานจริงจํานวน 181 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.90 ของโครงการที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งหมด โดยมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ดานตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้  

-  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ พลังงาน 

คดิเปนรอยละ 42.08  

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรยีนรูตลอดชีวติอยางยั่งยนื  

คดิเปนรอยละ 22.17  

-  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม คดิเปนรอยละ 19.90  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนอื ตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) 

 จัดทําโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 130 โครงการ มีโครงการที่

ดําเนินงานจริงจํานวน 103 โครงการ คิดเปนรอยละ 79.23 ของโครงการที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งหมด โดยมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ดานตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ 

-  ยุทธศาสตรยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรม

สุขภาพฯ คดิเปนรอยละ 82.30 

-  ยุทธศาสตรสงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมฯ 

คดิเปนรอยละ 14.61 

-  ยุทธศาสตร สงเสรมิการสรางสรรคสนิคาและบรกิารใหโดดเดน  

และมคีุณคา คดิเปนรอยละ 3.07 

3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2557 – 2560) 

 จัดทําโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 221 โครงการ มีโครงการที่

ดําเนินงานจริงจํานวน 181 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.90 ของโครงการที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งหมด โดยมีโครงการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ 
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-  ยุทธศาสตรสรางความม่ังคั่งอยางยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง

คดิเปนรอยละ 50.67 

-  ยุทธศาสตรสรางสังคมแหงความรู ภูมปิญญา จิตสาธารณะ และ

พัฒนาศักยภาพคนฯ คดิเปนรอยละ 22.17 

-  ยุทธศาสตรการสรางประสทิธภิาพความโปรงใส เปนประชาธปิไตยและ

เปนธรรมในการใหบรกิาร คดิเปนรอยละ 19.90 

4. นโยบายผูบรหิารองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม  

 จัดทําโครงการที่สอดคลองกับนโยบายดานตาง  ๆจํานวน 221 โครงการ  มีโครงการ 

ที่ดําเนนิงานจรงิจํานวน 181 โครงการ คดิเปนรอยละ 81.90 ของโครงการที่

สอดคลองกับยุทธศาสตรทั้งหมด โดยมีโครงการที่สอดคลองกับนโยบาย 

ดานตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้  

-  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน คดิเปนรอยละ 42.08 

-  นโยบายดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต คดิเปนรอยละ 20.81 

-  นโยบายดานการบรหิารจัดการฯ คดิเปนรอยละ 19.90 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดนําโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป     

มาจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนนิการ อันเปนการแปลงแผนสูการปฏบิัต ิตามยุทธศาสตร 7 ดาน ดังนี้ 

(1) ดานโครงสรางพื้นฐาน มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ เชน การตัดหญา วัชพืชและกิ่งไม 

โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการกอสรางถนน, โครงการ

บูรณะทาง/ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร, โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล., 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล., โครงการกอสรางกําแพงกันดิน (GABION), 

โครงการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม

ขนสงฯ  

(2) ดานเศรษฐกจิและการทองเที่ยว แยกเปน  

- การพัฒนาเครือขายความรวมมือ เชน โครงการสงเสริมการมีสวนรวมการเรียนรู

ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

- การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ เชน โครงการสงเสริมและ

พัฒนาการกระจายสนิคาวิสาหกิจขนากกลางและขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม 

- การสงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการกระจายสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชน เชน โครงการสงเสริมผลิตภัณฑลานนาบานถวายสูประชาคมอาเซียน, 

โครงการจัดงานศลิปหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย ครัง้ที่ 24 ประจําป 2557 
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- การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและ

การตลาด เชน โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมในรายการ “เลาเรื่องลานนากับ อบจ.”, โครงการ

กระตุนเศรษฐกิจและสงเสริมการทองเที่ยว , โครงการสงเสริมและพัฒนา 

การทองเที่ยวของทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม, โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไมดอก 

ไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครัง้ที่ 38 ประจําป 2557 

- การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว เชน 

โครงการตกแตงเมืองดวยไมดอกไมประดับและงานศิลปกรรม, โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาสถานที่ทองเที่ยว, โครงการจัดภูมิทัศนแยกทางหลวง

และแหลงทองเที่ยว 

 (3) ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม แยกเปน  

- การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน 

โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สี เขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน, โครงการรณรงค

ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  

- การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เชน โครงการบริหาร

จัดการโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช, โครงการประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมักฯ,

โครงการตดิตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโรงงานทําปุยหมักฯ, โครงการ

ยอยกิ่งไม ใบไม และเศษวัสดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร, โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบน

บอฝงกลบโรงงานทําปุยหมักจากของเหลอืใช 

- การพัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม เชน โครงการทําปุยหมักจาก

กิ่งไม ใบไม และเศษวัสดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร  

 (4) ดานศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณทีี่สําคัญของทองถิ่น, โครงการขับเคลื่อนเมอืงเชียงใหม

เปนเครอืขายเมอืงวัฒนธรรมสรางสรรคของ UNESCO  

(5) ดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต แยกเปน 

- การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เชน โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง 

สภาการศกึษาจังหวัดเชียงใหม, โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการสภาเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม, โครงการพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางความเขมแข็ง

ของลูกเสอืชาวบานจังหวัดเชียงใหม 
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- การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ เชน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม, โครงการสงเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม, โครงการ

สื่อการสอนระบบมัลตมิเีดยี 

- การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน เชน โครงการทุนการศึกษาใน

ระดับสูงกวาการศึกษาขุนพื้นฐานสําหรับเด็กนักเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม, 

โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา,โครงการสงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสูมาตรฐานมืออาชีพ, โครงการสนับสนุน

ปจจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ.เชียงใหม, โครงการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด, โครงการสงเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน และ

อาหารเสริทม (นม),  โครงการปรับปรุงอาคารสถานศึกษา (กอสรางอาคาร

ปฏบิัตกิารนาฏศลิปและดนตรไีทย, กอสรางบานพักครู), โครงการเสริมสรางอัตลักษณ

นักเรียน อบจ.เชียงใหม, โครงการสงเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการและการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด, โครงการยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูโรงเรียนในสังกัด, โครงการสงเสริมการจัด

การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนทองถิ่น, โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 

อบจ.เชียงใหม สูสถานศึกษา World Class Standard School, โครงการมหกรรม 

จัดการศกึษา อบจ.เชียงใหม 

- การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน เชน โครงการปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดตอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม, โครงการสงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนนิกจิกรรมดานสาธารณสุขอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม, โครงการสงเสริม

และสนับสนุนการกีฬาและการนันทนาการ อําเภอตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม, 

โครงการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนตานยาเสพติดจังหวัด

เชียงใหม, โครงการแขงขันกีฬาสัมพันธ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ, โครงการ

แขงขันกรฑีาผูสูงอายุชิงชนะเลศิแหงประเทศไทย ครัง้ที่ 19 

- การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน เชน โครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริม

การมีงานทําใหกับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม, โครงการสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

- การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ เชน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับสตร ีผูสูงอายุ ผูพกิาร  
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(6) ดานการพัฒนาการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี แยกเปน 

- การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรฯ เชน โครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ (ภาษาตางประเทศสําหรับการสื่อสาร, พัฒนาศักยภาพ

และทักษะทางวิชาชีพตามสายงาน, การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในการ

ทํางาน, การใหความรูเบื้องตนและแนวทางการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการ, การใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน MS Window 7 และ MS Office 

2010 ขั้นสูง), โครงการฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา (เพิ่มประสิทธิภาพของ

บุคลากร, เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการดูและเครื่องจักรกลและยานพาหนะ,  

เพื่อพัฒนางานซอมบํารุง รักษาถนน) 

- การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เชน 

โครงการ อบจ.บริการประชาชน (GTS) อบจ.เชียงใหม, โครงการสรรหาบุคลากร, 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได อบจ.เชียงใหม, โครงการ

ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษแีละระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับชําระภาษี เว็บไซต

และสวนที่เกี่ยวของ, โครงการสงเสริมความรูและอบรมสัมมนาใหความรูแก

ผูประกอบการโรงแรมและสถานประกอบการน้ํามันและยาสูบ 

- การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการฯ เชน 

โครงการจัดทําหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ อบจ.เชียงใหม, โครงการสงเสริม

สนับสนุนการเลือกตั้ง, โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัด

เชียงใหม, โครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม ใน

การพัฒนาทองถิ่น (Clinic Center), โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนฯ, โครงการ อบจ.เชียงใหม สัญจร, โครงการสนับสนุนงานดําเนินงานตาม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/พระราชเสาวนยี    

- การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร เชน โครงการ

จัดซื้อครุภัณฑสําหรับการปฏบิัตงิาน 

(7)   ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เชน 

โครงการรณรงคใหความรูดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการ 

โครงการขุดลอกคลอง, โครงการขุดเจาะบอบาดาล, โครงการปองกัน บําบัดแกไข

ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติด, โครงการฝกอบรมและฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการจัดซื้อครุภัณฑสําหรับงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
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การบรหิารงบประมาณรายจาย  3  ปยอนหลัง  (ปงบประมาณ 2555 – 2557) 

ขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
 

 

รายการ ป 2555 ป 2556 ป 2557 

1. งบประมาณรายจายท่ัวไป    

รายจายงบกลาง    

- ชําระหน้ีเงนิกู 2,190,850.00 2,190,850.00 2,190,850.00 

- รายจายตามขอผกูพัน 34,954,564.40 56,742,695.14 38,579,496.85 

เงนิสํารองจาย 8,390,000.00 40,191,000.00 51,275,522.00 

รวม 45,535,414.40 99,124,545.14 92,045,868.85 
    

2. รายจายของหนวยงาน    

- หมวดเงนิเดอืนและ 

  คาจางประจํา 

136,688,407.23 146,644,115.15 180,844,750.71 

- หมวดคาตอบแทน  

   คาใชสอย และวัสดุ 

680,249,587.54 842,561,875.63 704,281,179,.83 

- หมวดคาสาธารณูปโภค 5,755,653.53 5,590,215.76 5,655,063.27 

- หมวดเงนิอุดหนุน 259,531,921.00 261,679,008.00 266,287,546.00 

- หมวดรายจายอื่น 2,320,000.00 830,000.00 36,276,427.98 

- หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดนิ 

  และสิ่งกอสราง 

373,976,777.33 260,577,234.17 380,825,384.50 

รวม 1,458,522,346.63 1,517,882,448.71 1,574,170,352.29 
    

3. รายจายท่ีจายขาดจากเงนิสะสม    

- รายจายงบกลาง 32,529,334.64            - 1,400,000.00 

- เงนิเดอืน 1,045,184.89 - - 

- หมวดคาตอบแทน  

  iคาใชสอย และวัสดุ 

58,476000.00 5,535,973.50 29,940,000.00 

- หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดนิ 

  และสิ่งกอสราง 

132,721,645.23 48,276,610.40 186,542,657.63 

- รายจายอื่น - - - 

รวม 224,772,164.76 53,812,583.90 217,882,657.63 

รวมทั้งสิ้น 1,728,829,925.79 1,670,819,577.75 1,884,098,878.77 

ท่ีมา : กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 



 

 

สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 วสิัยทัศนการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
 

 “มุงพัฒนาคุณภาพชีวติของชาวเชียงใหม  ดวยการใหบรกิารสาธารณะที่มปีระสิทธภิาพ” 

 

 พันธกิจการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถงึการคมนาคมขนสง      

2. สงเสริมเศรษฐกิจทองถิ่นดานการคา  อุตสาหกรรม การทองเที่ยวและสราง 

ความเขมแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลติภัณฑชุมชน 

3. อนุรักษฟนฟูและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  

4. สงเสรมิฟนฟูอนุรักษศลิปวัฒนธรรมลานนา ภูมปิญญาทองถิ่น  

5. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สรางโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน เยาวชน ผูสูงอายุ 

ผูดอยโอกาส 

6. สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 

ภายใตหลักธรรมมาภิบาลและการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

7. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสนิแกประชาชน 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 

       การศึกษาและพัฒนาโครงสร างพื้นฐานทาง

การเกษตรที่ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทาง

การเกษตรในทองถิ่นทั้งในดานการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิ ต  การลดค า ใ ช จ า ยการกระจายสิ นค า  

เชน การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงปุยอินทรีย  หองเย็น  

การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพื่อการเกษตร ฯลฯ  
 

สํานักการชาง 

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคม

ขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ  

และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 

การดํา เน ินการเกี ่ยวก ับ โครงสร างพื ้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา การศึกษา

และผลักดันใหเกิดระบบการใหบริการสาธารณะและ

ขนสงมวลชน เพื่อรองรับ AEC ในอนาคต รวมถึง        

การจัดการจราจรในพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนา

และบํารุงรักษาแหลงน้ําระบบประปา การวางและ

ป รั บ ป รุ ง ผั ง เ มื อ ง ค ว บ คุ ม อ าค าร  ก าร ใ ช ที่ ดิ น 

อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ

ขอมูลโครงสรางพื้นฐานเพื่อใชวางแผนตัดสินใจ 
 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

2. ดานเศรษฐกจิและ 

     การทองเท่ียว 

2.1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพยีง 

       การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ดําเนินการ

เกี่ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีงอยางมทีศิทาง รวมกันพัฒนา

กิจกรรมตัวอยางที่ เปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน 

ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนา 

องคความรูและกระบวนการเรียนรูและขยายผลไปสู 

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนินชีวิตและ

ดําเนนิธุรกจิ 
 

สํานักปลัดฯ 

2.2 พัฒนาและสงเสรมิศักยภาพของผูประกอบการ 

       การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 

SMEs ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการตลาด 

และการผลิตแกกลุมสินคาและอาชีพ อาทิ กลุมสินคา

หัตถกรรม ธุรกิจทองเที่ยว สินคาทางการเกษตร อาหาร 

เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ  
 

สํานักปลัดฯ 

2.3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ 

การกระจายสนิคาผลติภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน   

เตรยีมพรอมเขาสูประชาคมอาเซยีน (AC) 

       ก า ร พั ฒ น า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า 

ดานการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา

ทางการตลาด การจัดหา จัดตั้งตลาด เพื่อกระจายสินคา

ผลติภัณฑชุมชน ใหสามารถแขงขันกลุมตลาดเพื่อนบาน

ประชาคมอาเซยีน 
 

สํานักปลัดฯ 

กองแผนฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

2. ดานเศรษฐกจิและ 

     การทองเท่ียว 

2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาค

เกษตรใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซยีน 

       การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางมีคุณภาพ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นเพื่อเปนฐานการผลิต 

ดานการเกษตรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด   

โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ชุมชน มีการสงเสริมองคความรูการใช เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 

 

2 .5   ส ร า ง ภ า พลั ก ษ ณ ด า นก าร ท อ ง เ ท่ี ย ว  

การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

         การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการในการ

ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงรุก            

ในรูปแบบตาง ๆ รวมตลอดถึงการสงเสริมการตลาด 

เพื่อใหการทองเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เปนที่รูจัก 

มากขึ้น  ทัง้ในระดับประเทศและตางประเทศ 

 

สํานักปลัดฯ 

 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการ

ทางการทองเท่ียว 

           การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่เปน     

ธรรมชาติ มนุษยสราง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการ

ทองเที่ยวเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว โดยเนน

ถึงความเปนเอกลักษณเดิมของทองถิ่น เปนธรรมชาต ิ

สวยและสะอาด มมีาตรฐานและคนในทองถิ่นมสีวนรวม 

 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติ  

    และสิ่งแวดลอม 

3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

        การศึกษาและรวบรวมเปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมของทองถิ่น ควบคูไปกับการสงเสริม 

สนับสนุนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

การฝกอบรมเพื่อเสรมิสรางความรู ความเขาใจจิตสํานึกและ

ความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแกชุมชน เพื่อใหชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการผลติและบรโิภค ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สํานักการชาง 

3.2 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม การปองกันและแก ไข 

ปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหองคความรู เชน ปญหา

หมอกควัน มลพิษ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โดยใหทองถิ่น

ดําเนินการดวยตนเองมากขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึง 

การกําหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) การกําหนดบทบัญญัต ิ

ขอบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวของบังคับใชอยางจริงจัง 

เพื่อควบคุมกิจกรรมที่สงผลตอคุณภาพชีวิต และสงเสริม

การจัดตั้ งเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึงการสงเสริม 

สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน 

สํานักปลัดฯ 

สํานักการชาง 

3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 

       สรางองคความรูจากการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

การหาตนแบบที่ดี  ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาใหเกิด

ผลสํ าเ ร็จที่ เปน รูปธรรม สามารถใช เปนตนแบบ 

และแนวทางในการพัฒนา เพื่ อทํ าการขยายผล 

ไดอยางตอเนื่องสูทองถิ่นอื่น 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

4. ดานการศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณีและ 

ภูมปิญญาทองถ่ิน 

 

4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

อยางเปนรูปธรรม 

      การจัดการองคความรูทางวัฒนธรรมและทุนทาง

สั งคมการสร างแหล งการเรี ยนรู   เพื่ อการสืบคน           

ภูมิปญญา/อัตลักษณทองถิ่น การพัฒนาระบบขอมูล 

การถายทอดองคความรู  การวางแผนพัฒนาและ

เ ช่ื อม โ ย งแหล งก าร เ รี ย น รู  ร วมทั้ งบู รณะฟ นฟู 

แหลงโบราณสถาน แหลงประวัตศิาสตรที่สําคัญ 

 

 

 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชวีิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

       การสรางความเชื่อมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรม    

กับวิถี ชีวิตคนทองถิ่นในปจจุบัน การจัดกิจกรรม/        

ก า ร ส ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ข อ ง 

กลุมสถาปตยกรรม กลุมศิลปวัฒนธรรมลานนาและ

คุณธรรม จริยธรรม  การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมในแตละทองถิ่ น  

เพื่อเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การสงเสริม

สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและสรางสรรคงานศิลปะ 

ในแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถิ่น 

การเฝาระวังและปองกันผลกระทบจากการเขามา 

ของวัฒนธรรมตางชาตทิี่มตีอวถิชีีวติชุมชน 

 

กองแผนฯ 

สํานักการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

5. ดานการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชวีติ 

5.1 สงเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

       การส งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 

ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียนและชุมชน พรอมทั้งเสริมสรางสภาพแวดลอม 

แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและ/หรือศูนยการเรียนรู 

ที่เหมาะสมและเพยีงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ อันเปน

การเสริมสรางวิถีการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อกาวสูชุมชน

และสังคมแหงการเรียนรู และพรอมเขาสูประชาคม

อาเซยีน 

 

สํานัก 

การศกึษาฯ 

5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

การสงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ

ทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

ทางการศึกษาพรอมสรางโอกาสและพัฒนาศักยภาพ

คนเชียงใหมใหไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ  

โดยการสงเสริมและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  

การจัดทรัพยากรและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

บรบิทของโรงเรยีน การกระจายอํานาจและขยายโอกาส

ทางการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร 

การปฏิรูปการศึกษาแนวใหมการเรียนรูการเสริมสราง 

อัตลักษณโรงเรียน การเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศกึษา การสงเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการ

อยางมสีวนรวม และการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 

  

สํานัก 

การศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

5. ดานการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชวีติ 

5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

ในการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งสงเสริมการจัดการ

ความรูและสรางนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให

โรงเรียนเขมแข็งมีศักยภาพสูงไดมาตรฐานสากล 

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน รวมตลอดถึงการสงเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูกับ

สถานศกึษา ชุมชน องคกร และเครือขายทางการศึกษา

อื่ น  ๆ  เพื่ อ เสริมสร า งสั งคมแห ง ภูมิปญญาและ 

การเรยีนรูที่ยั่งยนืโดดเดนในวถิอีาเซยีน 
 

 

5.3 การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน  

       การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สั ง กั ด เ พื่ อ ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ไ ด

มาตรฐานสากล และใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถิ่น (SBMLD) โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ การจัดทรัพยากรและสภาพแวดลอม       

ใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แกผูเรียนและชุมชน 

การปรับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินผลแนวใหมตามจุดเนนการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานนักเรียน การสรางอัตลักษณโรงเรียน 

และพัฒนาครูมืออาชีพ ภายใตกระบวนการขับเคลื่อน

ตามระบบแผนพัฒนาการศึกษาที่เขมแข็งและมีสวนรวม

ในชุมชน รวมทั้งการจัดการองคความรูเพื่อใหโรงเรียน  

มขีดีความสามารถในการจัดการศกึษาจนเปนที่ยอมรับของ

ผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนา 

การเรียนรูในชุมชนและรวมมือกับองคกรเครือขาย

พัฒนาการศึกษา พรอมทั้งเปนองคกรผูนําในการ

เสรมิสรางชุมชนแหงคุณธรรม ภูมปิญญาและการเรียนรู 

สํานัก 

การศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

5. ดานการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชวีติ 

5.4 การสงเสรมิสุขภาวะ 

       การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสราง

เสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟู

สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การสงเสริมและ

สนับสนุนใหประชาชนมทีักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทั้งรางกาย

และจิตใจของคนในชุมชน 

 

สํานักปลัดฯ 

สํานักการศึกษาฯ 

สํานักการชาง 

5.5  สงเสริมการเรยีนรูของชุมชน 

        การเสริมสรางการมีสวนรวมดวยการสงเสริมการ

รวมตัว รวมคิด รวมทํา ในหลายรูปแบบ เปนการให

ความรูแกชุมชนแบบบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน กลุ มชุมชนตาง ๆ เพื่อสรางความเขมแข็ ง       

ใหแกชุมชุน  สามารถพัฒนาและกาวไปสูสังคมอยูดีมีสุข

การใหความรู ในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ 

ฝกอบรม  ศึกษา ดูงาน รวมทั้งในดานของการฝกอาชีพ 

การใหความรูในดานของกฎหมายกับการใชชีวิตประจําวัน                   

การสาธารณสุข การสรางสังคมใหปลอดภัยจากปญหา

ยาเสพติด ทําใหประชาชน ในชุมชนมีชีวิตความเปนอยู        

ที่ดขีึ้นครอบครัวอบอุนและชุมชนนาอยู 
 

 

สํานักปลัดฯ 

กองกจิฯ 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

5. ดานการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชวีติ 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี

ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

       การศึกษารวบรวมขอมูลผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ              

ในทองถิ่ น  การกํ าหนดแนวทางในการสงเคราะห 

ผูที่ดอยโอกาส ผูสูงอายุ  ผูประสบปญหาทางสังคม  

ในดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปจจัยในการยังชีพ 

การเขาถึงปจจัยการผลิต รวมทั้งการติดตามประเมินผล

การสงเคราะหอยางตอเนื่องและการดําเนินการเกี่ยวกับ

โครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสมกับทุกกลุม เชน สาธารณูปโภค  

การจัดการสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึงการอบรมและพัฒนา

ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรีในจังหวัด 

 

สํานักปลัดฯ 

 

6. ดานการปองกัน 

    บรรเทาสาธารณภัย 

    และการจัดระเบยีบ 

    ชุมชน สังคม 

6.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ       

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

       การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและ          

การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม 

พัฒนาเครือขายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรของ

องคกร/หนวยงานในการเฝาระวัง ประชาสัมพันธและ

รณรงคแนวทางในการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

 

สํานักการชาง 

6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        ส ง เสริ มสนั บสนุนการแก ไ ขปญหาอุ ทกภั ย           

ภัยแลง  สาธารณภัยตาง ๆ เชน การกอสรางพนัง        

การขุดลอก  คูคลอง ลํ าน้ํ า เพื่ อปองกันน้ํ าท วมฯ        

รวมตลอดถึงการให ความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ใหแกพื้นที่ประสบภัย 

 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

6. ดานการปองกัน 

    บรรเทาสาธารณภัย 

    และการจัดระเบยีบ 

    ชุมชน สังคม 

6.3 การปองกันและแก ไขปญหาอบายมุขและ        

สิ่งเสพตดิ 

         การร วมมื อและ เ ช่ื อม โ ยงกั บหน ว ยง านที ่    

เกี่ยวของกัน  ในการแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด   

ในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนื่อง

และจริงจังตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา 

และสถานที่ทํางานอยางเปนระบบ 

 

สํานักปลัดฯ 

6.4 เสรมิสรางประสทิธภิาพในการรักษาความสงบ        

ปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/

ทองถ่ิน 

        พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความ

สงบปลอดภัยในชุมชนอยางบูรณาการ ทั้งในดานการ

พัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ 

เทคโนโลยีและการพัฒนาเครือขายในการปองกันและ  

เฝาระวังภัยในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัย 

 

สํานักการชาง 

7. ดานการบริหารจัดการ 

จัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

7.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ 

บุคลากรภาครัฐเตรยีมพรอมการพัฒนาทองถ่ิน 

เขาสูประชาคมอาเซยีน 

       การปรับกระบวนทัศนและสรางจิตสํานึกของ

บุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขี ด

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐใหมีนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการการทํางานที่จะมุงไปสูประโยชนของ

ประชาชน โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจและสามารถ

สนับสนุนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

สํานักปลัดฯ 

กองกจิฯ 

กองแผนฯ 
กองการเจาหนาที ่
สํานักการศึกษาฯ 

สํานักการชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

7. ดานการบริหารจัดการ 

จัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

7.2 เสริมสรางประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ 

        การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคา         

ในการปฏิบัติภารกิจ  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน

ใหพรอมรับกับภารกิจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด       

เนนกระจายการบริการสาธารณะใหทั่วถึง โดยคํานึงถึง

ความตองการของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน       

ในกิจการของรัฐ  เพื่อลดภาระการลงทุนและเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการใหบริการตลอดจนพัฒนากลไก     

การกํากับดูแลที่ เขมแข็งและโปรงใส  โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูรับบริการเปนหลักและดําเนินการ  

ควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึดหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม  การรับผิดชอบตอสวนรวม      

การพรอมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลอยาง

เครงครัด 
 

กองแผนฯ 

กองคลัง 
กองการเจาหนาที ่

สํานักการศึกษาฯ 

 

 

7.3  สงเสรมิการมสีวนรวมของทุกภาคสวน 

ในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

       การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอ

ปญหา ความตองการ การกําหนดนโยบาย เสนอแนะ

และกําหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของ     

เพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเสมอภาค

และมีความสมดุล สงเสริมการทํากิจกรรมในลักษณะพหุ

ภาคี สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในองคกร

ภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนดและสงเสริมใหมีการ

ตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 

สํานักปลัดฯ 

กองกจิฯ 

กองแผนฯ 
กองการเจาหนาที ่
สํานักการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 

ที่รับผดิชอบ 

7. ดานการบริหารจัดการ 

จัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

7.4  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน 

ขององคกร 

    จัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่สนับสนุนการปฏบิัตงิาน/

การบริการที่มปีระสทิธภิาพ รวมตลอดถึงการดําเนินการ

กอสราง ปรับปรุงสถานที่ อาคารสํานักงาน อาคาร

ปฏบิัตกิารตาง ๆ  ขององคกรเพื่อใหเปนองคกรที่มคีวาม

พรอมสําหรับการใหบรกิารสาธารณะแกประชาชน 

 

 
 

สํานักปลัดฯ 

กองกจิฯ 

กองแผนฯ 

กองคลัง 

กองพัสดุฯ 
กองการเจาหนาที ่

สํานักการศึกษาฯ 

สํานักการชาง 
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ยท 02 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม (พ.ศ.2558  - 2562) กับยุทธศาสตรระดับตาง ๆ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จังหวดัเชยีงใหม (พ.ศ. 2558- 2561) 

 

 
 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยางสมดุล 

และย่ังยนื 

 

 2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมปิญญา จติสาธารณะ  

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ 

กับการเปลี่ยนแปลง 

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 พลังงานและสิ่งแวดลอม 

เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางย่ังยนื 

 

 4. การสรางความม่ันคง ปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

 

 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมี

ประสทิธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม 

(พ.ศ.2559 – 2561) 

 

  

 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ี

เหมาะสม 

 
 2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 

3. การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมปิญญาทองถิ่น 

 

  

 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวติ 

ของประชาชน 

 

 

6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ในชุมชน 

 

 

7. การบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาส

ตรการ

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวน

จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 - 2562) 

- 

2561) 

 

 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- 

2561) 

 

 

2. ดานเศรษฐกจิและการทองเท่ียว 

- 

2561) 

 

 

4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณแีละภูมปิญญาทองถิ่น 

- 2561) 

 

 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอม 

- 

2561) 

 

 

6. ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 

- 

2561) 

 

 

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวติ 

- 

2561) 

 

 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมอืงท่ีดี 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 8 28,255,000 - - - - 8 28,255,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดาน

สาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการ

บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

468 1,548,168,400 226 818,046,100 185 694,296,600 879 3,060,511,100

476 1,576,423,400 226 818,046,100 185 694,296,600 887 3,088,766,100

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.1. สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 2.2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจาย

สินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน (AC)

3 1,100,000 3 1,100,000 3 1,100,000 9 3,300,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ

เชิงรุกและการตลาด

7 23,806,000 7 23,806,000 7 23,806,000 21 71,418,000

5.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทาง

การทองเที่ยว

18 198,380,000 5 46,356,000 5 46,356,000 28 291,092,000

30 226,286,000 17 74,262,000 17 74,262,000 64 374,810,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ๓ ป

ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

รวม

ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ๓ ป

1.แนวทางการพัฒนาที่ 3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

4 17,365,000 3 12,000,000 3 12,000,000 10 41,365,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 10 118,500,000 9 42,500,000 9 42,500,000 28 203,500,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,100,000 9 6,300,000

17 137,965,000 15 56,600,000 15 56,600,000 47 251,165,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 4 115,630,000 4 115,630,000 4 115,630,000 12 346,890,000

4 115,630,000 4 115,630,000 4 115,630,000 12 346,890,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3 8,000,000 3 8,000,000 3 8,000,000 9 24,000,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

5 142,088,000 4 105,835,800 3 57,000,000 12 304,923,800

3.แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 29 116,914,900 26 110,316,000 25 110,461,000 80 337,691,900

4.แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ 9 112,454,000 7 100,300,000 7 98,800,000 23 311,554,000

5.แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 5 15,100,000 4 14,100,000 4 14,100,000 13 43,300,000

6.แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส

6 5,594,000 6 5,594,000 6 5,594,000 18 16,782,000

57 400,150,900 50 344,145,800 48 293,955,000 155 1,038,251,700

ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม

ยุทธศาสตรที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ๓ ป

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.1. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน 

บรรเทาสาธารณภัย

1 6,500,000 1 6,500,000 1 6,500,000 3 19,500,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 60,629,200 1 6,550,000 1 6,550,000 3 73,729,200

3.แนวทางการพัฒนาที่ 6.3. การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 3 15,000,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

5 309,678,000 4 23,700,000 4 23,700,000 13 357,078,000

8 381,807,200 7 41,750,000 7 41,750,000 22 465,307,200

1.แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสู

ประชาคมอาเซียน

16 22,818,000 16 22,818,000 16 22,818,000 48 68,454,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ

13 2,932,300 13 2,932,300 13 2,932,300 39 8,796,900

3.แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร

จัดการและการตรวจสอบควบคุม

17 125,576,000 17 55,576,000 17 55,576,000 51 236,728,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานของ

องคกร

22 56,154,600 6 2,732,300 5 518,800 33 59,405,700

68 207,480,900 52 84,058,600 51 81,845,100 171 373,384,600

660 3,045,743,400 371 1,534,492,500 327 1,358,338,700 1,358 5,938,574,600

ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

รวม

ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวม

รวมทั้งสิ้น
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- 40 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

ยุทธศาสตรที่ 1. โครงสรางพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางฝายคอนกรีต

เสริมเหล็ก ฝายปาแตง 

บานเดนเวียงชัย หมูที่ 13, 

บานมอนปน หมูที่ 3, 

บานตนตุม หมูที่ 2

ตําบลมอนปน

เชื่อมบานใหมหัวฝาย 

หมูที่ 3 ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อกระจายความชุมชื้น

    ในดิน สรางระบบควบคุม

    ไฟปา ดวยแนวปองกัน

    ไฟปาใหแกพื้นที่

กวาง 30 เมตร

สูง 1 เมตร

2,100,000 - - จํานวน (แหง) 1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. เปนแนวปองกันไฟปา

    ใหแกพื้นที่

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เหมาะสม

(2558 : 2,100,000) 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 ขุดลอกลําเหมืองกลาง

และลําเหมืองรอง บานซาง 

หมูที่ 4 ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานหนองอาบชาง 

หมูที่ 1 ตําบลสันโปง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

จํานวน 4 ชวง 

กวางเฉลี่ย 3 -5 เมตร 

ยาว 9,000 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

3 ขุดลอกลําน้ําแมขาน 

บานปาลานดอนแกว 

หมูที่ 2 ตําบลทุงสะโตก 

เชื่อมบานรองธาร หมูที่ 5

ตําบลบานแม 

เชื่อมบานรองสมปอย 

หมูที่ 6 ตําบลทุงสะโตก 

เชื่อมบานปวงสนุก หมูที่ 1 

ตําบลบานกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวางเฉลี่ย 20 - 25 เมตร

ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

ยาว 4,445 เมตร

3,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 3,000,000) 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ขุดลอกอางเก็บน้ํา

แมเตี๊ยะ (หวยโปง) 

บานใหมแมเตี๊ยะ หมูที่ 6

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อกําจัดวัชพืช 

    และสามารถกักเก็บน้ําได

    เพิ่มมากขึ้น

ลึกเฉลี่ย 4 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา

75,000 ลบ.ม. 

สําหรับใชในพื้นที่

ตําบลดอยแกวและ

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

5,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. อางเก็บน้ําไมตื้นเขิน 

    ไมมีวัชพืช และสามารถ

    กักเก็บน้ําไดเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

5 ขุดลอกลําน้ําแมเตี๊ยะ

บานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 14

ตําบลสบเตี๊ยะ

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 7 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 20 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

ปริมาตรดินขุด 

75,000 ลบ.ม.

5,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 10,000,000) 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 ขุดลอกลําน้ําแมแจม

บานทองฝาย หมูที่ 8 

ตําบลชางเคิ่ง  

เชื่อมบานทับ หมูที่ 5,

บานไร หมูที่ 10 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 30 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร

3,500,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 44 -

- 44 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ขุดอางเก็บน้ําบานโหลงปง

บานโหลงปง หมูที่ 4 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อกําจัดวัชพืช 

    และสามารถกักเก็บน้ําได

    เพิ่มมากขึ้น

6,955,000 - - จํานวน (แหง) 1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. อางเก็บน้ําไมตื้นเขิน 

    ไมมีวัชพืช และสามารถ

    กักเก็บน้ําไดเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

ขุดอางเก็บน้ํา 

จํานวน 5 แหง

- แหงที่ 1 กวาง 32 เมตร 

   ยาว 66 เมตร 

   ลึกเฉลี่ย 8 เมตร

- แหงที่ 2 กวาง 37 เมตร 

   ยาว 50 เมตร 

   ลึกเฉลี่ย 8 เมตร

- แหงที่ 3 กวาง 46 เมตร 

   ยาว 80 เมตร 

   ลึกเฉลี่ย 8 เมตร

- แหงที่ 4 กวาง 46 เมตร 

   ยาว 102 เมตร 

   ลึกเฉลี่ย 8 เมตร

- แหงที่ 5 กวาง 24 เมตร 

   ยาว 35 เมตร 

   ลึกเฉลี่ย 8 เมตร 

รวมปริมาตรดินขุด 

105,392 ลบ.ม.

สําหรับใชในพื้นที่

ตําบลกองแขกและ

ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

(2558 : 2,635,000) 



- 45 -

- 45 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 ขุดลอกลําหวยแมทก 

บานแปลง 1 หมูที่ 2

ตําบลมืดกา

เชื่อมบานแมทก หมูที่ 5

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตร

    และเลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

ลึก 2 เมตร

700,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตรและ

    เลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 46 -

- 46 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

1. วัสดุอะไหลสําหรับ

    ซอมแซมบํารุงรักษา

    เครื่องจักรกล เชน ใบมีด 

    นอต สกรู แบตเตอรี่ 

    ใบกวาดฝุน 

    สายไฮดรอลิก 

    ยาง ฯลฯ

5,500,000 5,500,000 5,500,000 สํานักการชาง

2. อุปกรณวิทยาศาสตร

    หรือการแพทย สําหรับ

    งานซอมบํารุงรักษา 

    รักษาเครื่องจักรกลและ

    ยานพาหนะ เชน 

    น้ํากลั่น น้ํากรด 

    น้ํามันเบรก น้ํายารักษา

    หมอน้ํา ฯลฯ

100,000 100,000 100,000

3. วัสดุไฟฟาและวิทยุ 

    เชน หลอดไฟฟา 

    สายไฟฟา โคมไฟฟา

    และอุปกรณอื่น ๆ 

    สําหรับเปลี่ยนหรือ

    ปรับปรุงระบบไฟฟา

    สาธารณะ เปนตน

300,000 300,000 300,000

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการใหมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ

    ที่เพียงพอในการปฏิบัติ

    งานในพื้นที่ไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

1. สามารถสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการได

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ

    ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. รอยละ

ของครุภัณฑ

ที่ไดรับการ

บํารุงรักษา

2. จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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- 47 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4. วัสดุยานพาหนะและ

    ขนสง สําหรับรถบรรทุก-

    เททาย รถลาดยาง 

    รถกระเชาไฟฟา รถเครน 

    ฯลฯ เชน แบตเตอรี่ 

    กรอง ยาง ฯลฯ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 สํานักการชาง

5. รถฟารมแทรกเตอร 

    ขับเคลื่อน 4 ลอ

    เครื่องยนตดีเซล 

    4 จังหวะ

    มีกําลังไมนอยกวา 

    95 แรงมา จํานวน 1 คัน

2,000,000 - -

6. รถบรรทุก (ดีเซล) 

    ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

    แบบกระบะเททาย 

    จํานวน 10 คัน ๆ ละ

    1,980,000 บาท

    ป 2559 : 8 คัน

    ป 2560 : 2 คัน

15,840,000 3,960,000 -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)
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- 48 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7. รถบรรทุก (ดีเซล) 

    ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 

    แบบบรรทุกน้ํา

    อเนกประสงค 

    จํานวน 2 คัน ๆ ละ

    2,190,000 บาท

    ป 2559 : 1 คัน

    ป 2560 : 1 คัน

2,190,000 2,190,000 - สํานักการชาง

8. รถบดลอหนาเหล็กเรียบ

    ลอหลังยาง 2 ลอ

    จํานวน 3 คัน ๆ ละ

    4,300,000 บาท

    ป 2559 : 2 คัน

    ป 2560 : 1 คัน

8,600,000 4,300,000 -

9. รถขุดตีนยางพรอม

    ใบมีดดันดินดานหนา

    เครื่องยนตดีเซล 

    มีกําลังไมนอยกวา 

    60 แรงมา 

    จํานวน 2 คัน ๆ ละ

    3,800,000 บาท

    ป 2559 : 1 คัน

    ป 2560 : 1 คัน

3,800,000 3,800,000 -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)
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- 49 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10. รถขุดอเนกประสงค

     ลอยาง แบบขับเคลื่อน

     4 ลอ มีกําลัง

     ไมนอยกวา 140 แรงมา

     จํานวน 1 คัน

17,900,000 - - สํานักการชาง

11. รถยนตบรรทุกติดตั้ง

     เครนไฮดรอลิค 

     มีกําลังไมนอยกวา 

     200 แรงมา สามารถ

     ยกไดไมนอยกวา 

     18 ตัน-เมตร 

     จํานวน 1 คัน

6,800,000 - -

12. รถยนตบรรทุกติดตั้ง

     เครนไฮดรอลิค 

     มีกําลังไมนอยกวา 

     175 แรงมา 

     สามารถยกได

     ไมนอยกวา 7 ตัน-เมตร

     จํานวน 2 คัน ๆ ละ

     3,500,000 บาท

     ป 2559 : 1 คัน

     ป 2560 : 1 คัน

3,500,000 3,500,000 -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)



- 50 -

- 50 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

13. รถขุดตีนตะขาบ

     ชนิดแขนยาว

     ไมนอยกวา 15 เมตร 

     มีกําลังไมนอยกวา 

     160 แรงมา

     จํานวน 1 คัน

7,500,000 - - สํานักการชาง

14. รถแทรกเตอร

     ตีนตะขาบ พรอมติดตั้ง

     ริปเปอรดานหลัง 

     มีกําลังไมนอยกวา 

     200 แรงมา 

     จํานวน 2 คัน ๆ ละ

     11,800,000 บาท

     ป 2559 : 1 คัน

     ป 2560 : 1 คัน

11,800,000 11,800,000 -

15. รถแทรกเตอร

     ตีนตะขาบ 

     มีกําลังไมนอยกวา

     120 แรงมา 

     จํานวน 2 คัน ๆ ละ

     5,500,000 บาท

     ป 2559 : 1 คัน

     ป 2560 : 1 คัน

5,500,000 5,500,000 -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)



- 51 -

- 51 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

16. เครื่องมือสํารวจ

     ธรณีฟสิกส 

     แบบวัดความตานทาน

     กระแสไฟฟาจําเพาะ

     จํานวน 1 เครื่อง

2,500,000 - -

17. เครื่องหยั่งธรณี

     หลุมเจาะ 

     ความลึกไมนอยกวา

     500 เมตร 

     จํานวน 1 เครื่อง

3,850,000 - -

18. รถแทรกเตอร

     ตีนตะขาบ 

     มีกําลังไมนอยกวา 

     80 แรงมา 

     จํานวน 3 คัน ๆ ละ

     4,900,000 บาท 

     (ปละ 1 คัน)

4,900,000 4,900,000 4,900,000

19. เครื่องตีเสนจราจร

     แบบเดินตาม 

     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

     250,000 บาท

500,000 - -

สํานักการชางจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)



- 52 -

- 52 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

20. รถขุดตักผสม

      (Recycling)

      ขนาดไมนอยกวา 

      375 แรงมา 

      จํานวน 1 คัน

43,855,200

21. รถบดลอเรียบ

      และลอหนาม 

      ขนาดไมนอยกวา 

      18 ตัน จํานวน 1 คัน

7,102,000

22. ชุดถังโรยปูนขับเคลื่อน

      ดวยไฮดรอลิก

      พรอมอุปกรณหัวกัด

      จํานวน 1 ชุด

2,100,000

(2558 : 51,578,000)

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)

สํานักการชาง



- 53 -

- 53 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 1. บํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมเครื่องจักรกล

    ตาง ๆ ที่ชํารุดเสียหาย

    และเสื่อมการใชงาน

    เชน รถขุดตีนตะขาบ 

    รถแทรคเตอรตีนตะขาบ

    รถฟารมแทรคเตอร 

    รถเกลี่ยดิน ฯลฯ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 สํานักการชาง

2. บํารุงรักษาหรือปรับปรุง

    ระบบไฟฟาสาธารณะ

    ที่ชํารุดเสียหายและ

    เสื่อมสภาพการใชงาน

500,000 500,000 500,000

3. บํารุงรักษาและปรับปรุง

    ยานพาหนะและขนสง

    สําหรับรถสวนกลาง รถที่

    ใชในสวนราชการตาง ๆ 

    รถจักรยานยนต ฯลฯ

3,500,000 3,500,000 3,500,000

(2558 : 20,500,000)

1. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม ที่เปนครุภัณฑ

    เครื่องจักรกลอยูในสภาพ

    ที่ดีพรอมที่จะปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม มีสภาพมั่นคง

    แข็งแรง มีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

รอยละของ

ครุภัณฑที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ที่เปน

    ครุภัณฑเครื่องจักรกล ฯ

    ใหอยูในสภาพดีพรอมที่

    จะปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสิน



- 54 -

- 54 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสราง และบํารุงถนน

    สะพาน อาคาร และงาน

    อื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาสะดวก รวดเร็ว 

    ปลอดภัย

4. เพื่อพัฒนางานโครงสราง

    พื้นฐาน ในความรับผิดชอบ

    ของ อบจ.เชียงใหม

5. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

1. จัดซื้อวัสดุกอสราง

    อุปกรณ เครื่องมือ

    ในการปฏิบัติงาน

    กอสรางและบํารุงรักษา

    ถนน สะพาน อาคาร และ

    งานอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑ

    ยางมะตอย หินคลุก

    หินกอสราง ปูน ลูกรัง

    เหล็ก ตะปู คอน เทป

    หมวก รองเทา ฯลฯ

    สําหรับโครงการตาง ๆ 

    (รายละเอียดโครงการ/

    กิจกรรม ที่ดําเนินการ

    ตามภาคผนวก ค)

80,000,000 80,000,000 80,000,000 รอยละของ

โครงการที่

ไดดําเนินการ

1. มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสรางและซอมบํารุง

    ถนน สะพาน อาคารและ

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

3. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางสัญจรไปมาสะดวก

    รวดเร็ว ปลอดภัย

4. สามารถพัฒนางานดาน

    โครงสรางพื้นฐานในความ

    รับผิดชอบไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

5. แกปญหาความตองการ

    และบรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง



- 55 -

- 55 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงสรางพื้นฐาน

(ตอ)

2. คาวัสดุเชื้อเพลิง

    และหลอลื่น สําหรับ

    เครื่องจักรกลและ

    ยานพาหนะทุกประเภท

    ที่ใชปฏิบัติงานในพื้นที่

    อําเภอตาง ๆ และงาน

    โครงการเรงดวนของ

    อบจ.เชียงใหม 

    (รายละเอียดโครงการ/

    กิจกรรมที่ดําเนินการ

    ตามภาคผนวก ง)

50,000,000 50,000,000 50,000,000 สํานักการชาง



- 56 -

- 56 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 ออกแบบและประมาณการ

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ

เพื่อสํารวจ ออกแบบและ

คุมงาน งานโครงสราง

พื้นฐานขนาดใหญ

การออกแบบประมาณราคา

และคาควบคุมงานที่จาย

ใหแกหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

อาทิ แบบและประมาณการ

กอสรางปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน หองเย็น ฯลฯ

2,000,000

(2558 : 2,000,000)

2,000,000 2,000,000 จํานวน

แบบแปลน

ที่ไดมาตรฐาน

อบจ.ชม. มีแบบแปลนของ

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

สําหรับใชในการกอสราง/

ดําเนินการตามโครงการ

สํานักการชาง



- 57 -

- 57 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

งานกอสราง

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสราง และบํารุงถนน

    สะพาน อาคาร และงาน

    อื่น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาสะดวก รวดเร็ว 

    ปลอดภัย

4. เพื่อพัฒนางานโครงสราง

    พื้นฐาน ในความรับผิดชอบ

    ของ อบจ.เชียงใหม

5. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

จัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณ 

เครื่องมือในการปฏิบัติงาน

กอสรางและบํารุงรักษา

ถนน สะพาน อาคาร และ

งานอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑ

ยางมะตอย หินคลุก

หินกอสราง ปูน ลูกรัง 

เหล็ก ตะปู คอน เทป 

หมวก รองเทา ฯลฯ

สําหรับโครงการตาง ๆ 

(รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม ที่ดําเนินการ

ตามภาคผนวก ค)

20,000,000
(2558 : 80,000,000)

20,000,000 20,000,000 รอยละของ

โครงการที่ได

ดําเนินการ

1. มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสรางและซอมบํารุง

    ถนน สะพาน อาคารและ

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

3. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางสัญจรไปมาสะดวก

    รวดเร็ว ปลอดภัย

4. สามารถพัฒนางานดาน

    โครงสรางพื้นฐานในความ

    รับผิดชอบไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

5. แกปญหาความตองการ

    และบรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง
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- 58 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

และสารหลอลื่น

1. เพื่อพัฒนางานดาน

    โครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สําหรับเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช

ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอตาง ๆ

และงานโครงการเรงดวนของ

อบจ.เชียงใหม (รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

ตามภาคผนวก ง)

30,000,000
(2558 : 80,000,000)

30,000,000 30,000,000 รอยละของ

โครงการที่ได

ดําเนินการ

1. สามารถพัฒนางาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แกปญหาความตองการ

    และบรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง



- 59 -

- 59 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 ชดเชยงานกอสราง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได

(คา K)

เพื่อชดเชยคา K ใหผูรับจางที่

ทําสัญญากับองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เงินชดเชยคางานกอสราง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได

(คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพ

งานกอสรางที่ทําสัญญา

แบบปรับราคาไดกับ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ที่ประสบปญหา

ขาดสภาพคลองทางการเงิน

ในสภาพเศรษฐกิจถดถอย

3,000,000

(2558 : 3,000,000)

3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ดําเนินการ

สามารถชวยเหลือผูรับจางใหมี

สภาพคลองทางการเงินที่

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

สํานักการชาง

8 คาไฟฟาสาธารณะ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง

2. เพื่อเพิ่มความสวาง 

    ความสวยงามใหกับ

    สถานที่

3. เพื่อใหประชาชนไดรับ

    ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน สะพาน และ

สถานที่สาธารณะที่อยู

ในความรับผิดชอบของ 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ดําเนินการ

1. สามารถลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง

2. สามารถเพิ่มความสวาง 

    ความสวยงามใหกับ

    สถานที่ได

3. ประชาชนไดรับความสะดวก

    และปลอดภัย ในการใช

    เสนทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง



- 60 -

- 60 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 จางเหมาตัดหญา 

วัชพืชและกิ่งไม

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนให

    มีความปลอดภัยสําหรับ

    การจราจร

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อปรับปรุงถนนและ

    สถานที่ใหมีความสวยงาม

จางเหมาตัดหญา วัชพืชและ

กิ่งไม บริเวณถนน สวน 

ตนไมยางนาและสถานที่ตางๆ

ที่อยูในความรับผิดชอบของ

อบจ.เชียงใหม

2,500,000

(2558 : 2,500,000)

2,500,000 2,500,000 รอยละของ

ระยะทางที่

ดําเนินการ

1. สภาพภูมิทัศนของพื้นที่

    มีความปลอดภัยสําหรับ

    การจราจร

2. ประชาชนสามารถสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. ถนนและสถานที่มี

    ความสวยงามเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

10 คาจางเหมาบริการ 

และเชาทรัพยสิน

1. เพื่อเชาเครื่องจักรกล 

    และยานพาหนะ 

2. เพื่อจัดจางพนักงานขับ

    และคนงาน

3. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการใหมี

    ประสิทธิภาพ

4. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ

1. กอสรางถนน หรือปรับปรุง

    ซอมแซมถนนตางๆ

2. ขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ 

    เชน ลําน้ํา คู คลอง 

    หวย ลําเหมือง เปนตน

30,000,000
(2558 : 30,000,000)

30,000,000 30,000,000 จํานวน

โครงการ

/กิจกรรมที่

ไดดําเนินการ

1. มีเครื่องจักรกลและ

    ยานพาหนะสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

2. มีพนักงานที่มีทักษะ

    พรอมสําหรับปฏิบัติงาน

3. สามารถสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการได

    อยางมีประสิทธิภาพ

4. สามารถบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ

สํานักการชาง



- 61 -

- 61 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรเคปซีล 

ถนนสายบานหนองปลามัน 

บานหวยทราย หมูที่ 3 

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานนาหึก 

หมูที่ 1 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

1,998,000 1,998,000 1,998,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

12 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรเคปซีล 

บานหนองเหียง หมูที่ 2 

ตําบลสันติสุข 

เชื่อมบานเหลาปวย หมูที่ 2

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 650 เมตร

2,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,998,000) 

(2558 : 2,200,000) 



- 62 -

- 62 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 3 

ถึงบานมวงหลวง หมูที่ 10 

ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบานโละปาตอง หมูที่ 5

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 525 เมตร

2,457,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

14 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานแพะพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลสันมหาพน 

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 

ตําบลขี้เหล็ก 

(เขต ทต.สันมหาพน)

เชื่อมบานทุงสีทอง หมูที่ 10

ตําบลขี้เหล็ก (เขต ทต.ขี้เหล็ก)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



- 63 -

- 63 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

คันคลองชลประทาน 

บานหมอ หมูที่ 6, 

บานใหมจอมแตง หมูที่ 11, 

บานปาติ้ว หมูที่ 2 

ตําบลสันโปง 

เชื่อมบานหวยน้ําริน หมูที่ 1

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,200 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,200 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,200 เมตร

5,616,000 5,616,000 5,616,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

16 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานสะลวงนอก หมูที่ 3 

ตําบลสะลวง 

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

4,680,000 4,680,000 4,680,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 64 -

- 64 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

17 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

เลียบคันคลองชลประทาน 

(11 ซาย) 

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานบอปุ หมูที่ 1 

ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 400 เมตร

1,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

18 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองอึ่ง หมูที่ 5 

ตําบลสันปาเปา 

เชื่อมบานปากลวย หมูที่ 2 

ตําบลสันนาเม็ง

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 509 เมตร

1,985,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
(2558 : 1,985,000) 



- 65 -

- 65 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

19 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายเลียบคลองชลประทาน 

บานแมฮักพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแหยง 

เชื่อมบานหนองกนครุ หมูที่ 5

ตําบลเมืองเล็น 

เชื่อมบานเกษตรพัฒนา 

หมูที่ 15 ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร

19,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

20 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานนาทราย หมูที่ 6 

ตําบลทุงป 

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 2

ตําบลบานกาด 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

4,243,000 4,243,000 4,243,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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- 66 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

21 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยโจ หมูที่ 5 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานหนองเหียง หมูที่ 2

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 448 เมตร

2,106,000 2,106,000 2,097,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

22 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานเวียงทอง หมูที่ 25 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

3,978,000 3,978,000 3,744,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 67 -

- 67 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

23 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายสํานักสงฆมอนปูอิ่น 

บานศรีแดนเมือง หมูที่ 6 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 730 เมตร          

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 730 เมตร            

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

3,416,000 3,416,000 3,463,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

24 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานใหมพัฒนา หมูที่ 2 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานสันนกแกว หมูที่ 5

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,150 เมตร

5,380,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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- 68 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

25 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานทุงบุรี หมูที่ 1 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานแพะประทาน 

หมูที่ 7 ตําบลทุงป 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

2,925,000 2,925,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

26 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานโปงทุง หมูที่ 5 

ตําบลโปงทุง 

เชื่อมบานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 825 เมตร

3,861,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 



- 69 -

- 69 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

27 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานดงมะนะ หมูที่ 6 

ตําบลทาเดื่อ 

(เขต อบต.ทาเดื่อ) 

เชื่อมบานแปลง 3 หมูที่ 1 

ตําบลทาเดื่อ 

(เขต ทต.ทาเดื่อ-มืดกา) 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 930 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 930 เมตร

4,352,400 4,352,400 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

28 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ซอยเทศบาล 2 

บานวังหลวง หมูที่ 4 

ตําบลทาเดื่อ 

เชื่อมบานบงตัน หมูที่ 5 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 2,300 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 2,300 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 2,300 เมตร

10,764,000 10,764,000 10,764,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,175,000) 

(2558 : 7,466,000) 



- 70 -

- 70 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานเดนปาตัน หมูที่ 7 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานปาขาม หมูที่ 2

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,855 เมตร

8,680,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

30 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานแอนจัดสรร หมูที่ 3 

ตําบลบานแอน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานปาขาม หมูที่ 2 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

7,020,000 4,680,000 4,680,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 71 -

- 71 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

31 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานแอนใหม หมูที่ 2 

ตําบลบานแอน 

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

7,020,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 72 -

- 72 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานฮองหาหลวง หมูที่ 5

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

33 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยหลวงพัฒนา 

หมูที่ 13 

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 580 เมตร

2,262,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 2,028,000) 

(2558 : 2,262,000) 



- 73 -

- 73 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

34 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานขุนสวย หมูที่ 14 

ตําบลวาวี	 อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

35 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานดอยปาไผ หมูที่ 15 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานหนองออม 

หมูที่ 11 ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 



- 74 -

- 74 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

36 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

เชื่อมบานปาแดง หมูที่ 2 

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

37 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทาสะแล หมูที่ 11, 

บานโปงถืบ หมูที่ 12 

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานหนองบัวคํา 

หมูที่ 4 ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 75 -

- 75 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

38 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปาแงะ หมูที่ 3 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานหนองออม หมูที่ 11

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

39 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานมอนปนใต หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 76 -

- 76 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

40 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสันมวง หมูที่ 3 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานแมงอนขี้เหล็ก 

หมูที่ 4 ตําบลแมงอน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 480 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,872,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

41 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองออม หมูที่ 11

ตําบลแมขา

เชื่อมบานแมปาไผ หมูที่ 11 

ตําบลแมคะ

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,950,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 77 -

- 77 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

42 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองฮาง หมูที่ 10 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานปางสัก หมูที่ 12 

ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

43 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหลายฝาง หมูที่ 6 

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 5 

ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 78 -

- 78 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

44 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยงูนอก หมูที่ 4 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานมอนปนใต หมูที่ 12

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 480 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,872,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

45 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยบอน หมูที่ 13 

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

เชื่อมบานสันปาขา หมูที่ 9

ตําบลแมสาว 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,950,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 79 -

- 79 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

46 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก และวางทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสี่แยกสวนดอก 

บานสวนดอก หมูที่ 4 

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมทางเลี่ยงเมืองฝาง

บานแมใจใต หมูที่ 7 

ตําบลเวียง 

(เขต อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

  และวางทอขนาด 0.80 เมตร

  พรอมบอพักและทางเทา 

  กวาง 1.80 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

  และวางทอขนาด 0.80 เมตร

  พรอมบอพักและทางเทา

  กวาง 1.80 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

  และวางทอขนาด 0.80 เมตร

  พรอมบอพักและทางเทา 

  กวาง 1.80 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 5,000,000) 



- 80 -

- 80 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

47 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานแมใจใต หมูที่ 7 

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

48 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางผึ้ง หมูที่ 16

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานสันตนดู หมูที่ 8

ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 



- 81 -

- 81 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

49 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมขิ หมูที่ 1 

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานตนโชค หมูที่ 5 

ตําบลหนองบัว 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

50 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานถ้ํางอบ หมูที่ 6 

ตําบลหนองบัว 

อําเภอไชยปราการ 

เชื่อมบานอรุโณทัย หมูที่ 10

ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 82 -

- 82 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

51 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนสายแพะปาตึง 

บานดงปาสัก หมูที่ 9, 

บานถ้ําตับเตา หมูที่ 13 

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานตนโชค หมูที่ 5

ตําบลหนองบัว	 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 750 เมตร

2,925,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

52 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานกองลมใหม หมูที่ 10

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองนอย หมูที่ 4

ตําบลเวียงเหนือ 

อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,028,000) 



- 83 -

- 83 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

53 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานน้ํารู หมูที่ 6 

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบานหวยจะคาน หมูที่ 9

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 664 เมตร

1,989,000 2,589,600 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

54 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองแขม 

(หยอมบานปาบงงามมูเซอ) 

หมูที่ 11 ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบานหวยจะคาน 

(หยอมบานนานอย) 

หมูที่ 9 ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 84 -

- 84 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

55 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปอก หมูที่ 5 

ตําบลสะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานโปงไคร หมูที่ 5

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 4,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 4,000 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 4,000 เมตร

20,880,000 20,880,000 20,880,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

56 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมขะปู หมูที่ 3 

(หยอมบานใหม รพช.) 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19, 

บานแมแฮ หมูที่ 3 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 16,200,000) 

(2558 : 2,610,000) 



- 85 -

- 85 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

57 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานขุนสาบ หมูที่ 6 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานแมแว หมูที่ 2 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

58 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานแมขะปู หมูที่ 3 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19,

บานแมแฮ หมูที่ 3 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,610,000) 



- 86 -

- 86 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

59 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานยั้งเมิน หมูที่ 3 

เชื่อมบานแมแว หมูที่ 2

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานแมไคร หมูที่ 7 

เชื่อมบานปางมะกลวย 

หมูที่ 2 ตําบลปาแป 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

1,985,000 1,985,000 1,985,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

60 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน  อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานกิ่วถวย หมูที่ 12

ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานเลย หมูที่ 1 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 380 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

1,985,000 1,985,000 1,985,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 87 -

- 87 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

61 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทรายมูล หมูที่ 5 

ตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหนองมณฑา 

หมูที่ 16 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 595 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

3,105,900 2,610,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

62 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานเดนฮอม หมูที่ 9 

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7

ตําบลบอแกว 

เชื่อมบานใหมประชาชื่น 

หมูที่ 8 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

3,132,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 88 -

- 88 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

63 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานแมตะละ หมูที่ 2

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

64 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองคริซูนอก หมูที่ 5

เชื่อมบานแมขะปู หมูที่ 3 

เชื่อมบานหวยน้ําจาง หมูที่ 6

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,610,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 89 -

- 89 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

65 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยน้ําจาง หมูที่ 6 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

66 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานมวงหลวง หมูที่ 10 

ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบานสหกรณดําริ หมูที่ 7

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,610,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 90 -

- 90 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

67 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

บานสบปง หมูที่ 4 

ตําบลแมปง 

เชื่อมบานปาแขม หมูที่ 4

ตําบลแมแวน 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

68 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร

เชื่อมบานเขื่อนผาก หมูที่ 2

ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 



- 91 -

- 91 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

69 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานหนองปลามัน หมูที่ 1

ตําบลน้ําแพร

เชื่อมบานปาลัน หมูที่ 5

ตําบลบานโปง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

70 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยงู หมูที่ 1, 

บานประดู หมูที่ 2 

ตําบลแมปง

เชื่อมบานหวยบง หมูที่ 4

ตําบลเขื่อนผาก

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 92 -

- 92 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

71 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานทุงหลวง หมูที่ 1

ตําบลทุงหลวง 

เชื่อมบานสันขวาง หมูที่ 3

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

72 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายดอยฝรั่ง

บานทุงกู หมูที่ 2 

ตําบลปาตุม 

เชื่อมบานเหลา หมูที่ 3

ตําบลปาไหน  

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 
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- 93 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

73 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานผึ้ง หมูที่ 3

เชื่อมบานกาด หมูที่ 4 

ตําบลแมหอพระ 

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 4

ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,340 เมตร

ถมไหลทาง

ขางละ 0.50 เมตร

4,938,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

74 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทรายมูล หมูที่ 5  

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 1

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 4,938,000) 

(2558 : 1,989,000) 
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- 94 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

75 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางมะกลวย หมูที่ 2, 

บานแมไคร หมูที่ 7, 

บานกิ่วถวย-ปางมะโอ 

หมูที่ 12 ตําบลปาแป 

อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 3,900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

76 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสหกรณทุงใหม 

หมูที่ 13 ตําบลสบเปง 

เชื่อมบานหนองบัวนอย 

หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 95 -

- 95 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

77 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมแอน หมูที่ 4 

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานนาหึก หมูที่ 1

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559  กวาง 6 เมตร

  ยาว 740 เมตร

- ป 2560  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

- ป 2561  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

2,886,000 2,886,000 2,886,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

78 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหัวดง หมูที่ 3, 

บานเกาะ หมูที่ 4 

ตําบลริมเหนือ

เชื่อมบานลองเกิด หมูที่ 7

ตําบลสันโปง

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

5,850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,886,000) 

(2558 : 5,850,000) 
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- 96 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

79 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานสะลวงนอก

(หมวดหวยเตยพัฒนา) 

หมูที่ 3 ตําบลสะลวง

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 3

ตําบลสันปายาง

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,233 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,233 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,233 เมตร

4,810,000 4,810,000 4,810,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

80 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนสายแยกสหกรณนิคม 

บานหวยทราย หมูที่ 3, 

บานหัวฝาย หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3

ตําบลสะลวง

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,200 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,200 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,300 เมตร

4,680,000 4,680,000 5,070,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 4,810,000) 
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- 97 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

81 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานวังสิงหคํา หมูที่ 6

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานทาวังศรี หมูที่ 1

ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 490 เมตร 

ถมไหลทาง

กวางขางละ 1 เมตร

1,911,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

82 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานโปง หมูที่ 6 

ตําบลปาไผ

เชื่อมบานเกษตรใหม หมูที่ 10

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 900 เมตร

3,272,000 3,272,000 3,272,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,911,000) 

(2558 : 3,272,000) 
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- 98 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

83 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหัวหลิม หมูที่ 1 

ตําบลทากวาง

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 3 

ตําบลหนองชางคืน

อําเภอเมือง

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 300 เมตร

2,340,000 2,340,000 1,170,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

84 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,340,000) 

(2558 : 2,340,000) 



- 99 -

- 99 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

85 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทุงโปง หมูที่ 4 

ตําบลบานปง

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานดอยปุย หมูที่ 11

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 740 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 740 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 740 เมตร

2,886,000 2,886,000 2,886,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

86 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เลียบลําเหมือง

พญาบานสัน 

บานขุนคงหลวง หมูที่ 5 

ตําบลขุนคง

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 3

ตําบลสบแมขา 

เชื่อมบานรองแหยง หมูที่ 5

ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,800,000 2,800,000 2,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,886,000) 
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- 100 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

87 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองชาง หมูที่ 7, 

บานเดนปาแดง หมูที่ 14 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานแมของกลาง หมูที่ 9

ตําบลแมกา

เชื่อมบานแมกุงนอย หมูที่ 9 

ตําบลทุงตอม

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 625 เมตร

3,470,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

88 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายทางเลียบลําเหมืองแมกุง 

บานหนองบัว หมูที่ 10,

บานทุงแพง หมูที่ 11, 

บานหนองไคร หมูที่ 9

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานแมกุงนอย หมูที่ 9

ตําบลทุงตอม 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,150 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,150 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,150 เมตร

6,366,000 6,366,000 6,366,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 101 -

- 101 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

89 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานใหมหวยสม หมูที่ 9 

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานน้ําบุน หมูที่ 10

ตําบลน้ําแพร

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

90 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานโรงวัว หมูที่ 1 

ตําบลน้ําบอหลวง 

เชื่อมบานหวยสม หมูที่ 5

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,340,000) 

(2558 : 2,340,000) 



- 102 -

- 102 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

91 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานเดนนาทราย หมูที่ 6 

ตําบลทุงป

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 2

ตําบลบานกาด

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร   

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

92 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยโปง หมูที่ 11, 

บานขุนปวย หมูที่ 3 

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานเมืองอาง หมูที่ 9

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร

1,983,000 1,983,000 1,983,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,983,000) 
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- 103 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

93 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

เชื่อมบานไรบวกบง หมูที่ 26

ตําบลดอยหลอ

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร  

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

94 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานวังธารทอง หมูที่ 22 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 
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- 104 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

95 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานวังธารทอง หมูที่ 22 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

เชื่อมบานหลังมอน หมูที่ 14, 

บานหวยโจ หมูที่ 5 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหนองผาขาว 

หมูที่ 5 ตําบลน้ําดิบ 

อําเภอปาซาง 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 523 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 523 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 523 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 
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- 105 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

96 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยรากไมบน หมูที่ 9

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานสันนกแกว หมูที่ 5

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 570 เมตร

2,223,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

97 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21

เชื่อมบานโทกเสือ หมูที่ 18

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 470 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 470 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 477 เมตร

1,833,000 1,833,000 1,860,300 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,223,000) 

(2558 : 1,833,000) 



- 106 -

- 106 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

98 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ

บานขุนแตะ หมูที่ 5

เชื่อมบานหวยขนุน หมูที่ 9

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

99 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายดอยผาตั้ง 

บานแมยะนอย หมูที่ 18 

เชื่อมบานหวยเฮี๊ยะ หมูที่ 19

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมฟารมตัวอยาง

ตามพระราชดําริ

บานขุนแตะ หมูที่ 5

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 
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- 107 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

100 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทุงเมืองกลาง หมูที่ 11 

เชื่อมบานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมบานแมกลางปาปู

หมูที่ 1 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

101 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองหาย หมูที่ 1, 

บานหนองหายสามัคคี 

หมูที่ 13 ตําบลขวงเปา 

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบานไรบน หมูที่ 23 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

3,120,000 3,120,000 3,120,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 
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- 108 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

102 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 7, 

บานแมเตี๊ยะใน หมูที่ 3 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต 

หมูที่ 14 ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

(ดอยโตน,เลียบน้ําเหมืองดอย)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,080 เมตร

4,134,000 4,134,000 4,212,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

103 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทามณี หมูที่ 2 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต 

หมูที่ 14 ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

(วัดใหมศิริมงคล)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

2,730,000 2,340,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 109 -

- 109 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

104 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 7 

ตําบลดอยแกว

(เขต ทต.ดอยแกว)

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2

ตําบลดอยแกว 

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

(เลียบดอยลืม,บอนไก)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,080 เมตร

4,212,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

105 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานบอสลี หมูที่ 6 

ตําบลบอสลี 

เชื่อมบานนาฟอน หมูที่ 4

ตําบลบอหลวง

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 
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- 110 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

106 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสันดอย หมูที่ 5 

ตําบลฮอด 

เชื่อมบานตาลเหนือ หมูที่ 1

ตําบลบานตาล

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

2,166,000 2,166,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

107 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแควมะกอก หมูที่ 1 

ตําบลฮอด 

เชื่อมบานโคงงาม หมูที่ 7

ตําบลหางดง

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,166,000) 

(2558 : 1,950,000) 
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- 111 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

108 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแพะดินแดง หมูที่ 2 

ตําบลฮอด 

เชื่อมบานนาคอเรือ หมูที่ 2

ตําบลนาคอเรือ

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 525 เมตร  

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 525 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 527 เมตร

2,050,000 2,050,000 2,060,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

109 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานดอกแดง หมูที่ 10, 

บานอมลอง หมูที่ 2 

ตําบลบอสลี 

อําเภอฮอด

เชื่อมบานแมแอน หมูที่ 7 

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

1,984,000 1,984,000 1,984,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,050,000) 

(2558 : 1,984,000) 
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- 112 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

110 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานใหมพัฒนา หมูที่ 10

ตําบลบานตาล

อําเภอฮอด

เชื่อมบานแอนใหม หมูที่ 2

ตําบลบานแอน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร

1,365,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

111 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานวังหมอ หมูที่ 1 

ตําบลบานแอน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานปาขาม หมูที่ 2 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 113 -

- 113 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

112 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานบงตัน หมูที่ 5 

ตําบลบงตัน

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานปาขาม หมูที่ 2

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

113 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานบงตัน หมูที่ 5 

ตําบลบงตัน

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานแมยุย หมูที่ 7

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,400 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,400 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,200 เมตร

5,460,000 5,460,000 4,680,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,117,700) 



- 114 -

- 114 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

114 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายดอยหิน

บานหนองผักบุง หมูที่ 4 

ตําบลบงตัน

เชื่อมบานวังหลวง หมูที่ 4

ตําบลทาเดื่อ

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 3,900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

115 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแอนใหม หมูที่ 2 

ตําบลบานแอน

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 500 เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 115 -

- 115 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

116 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหนองบัวคํา หมูที่ 5 

ตําบลทาเดื่อ

อําเภอดอยเตา

เชื่อมบานหวยหินดํา หมูที่ 3

ตําบลนาคอเรือ

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 3,900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

117 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานดงมะนะ หมูที่ 6 

ตําบลทาเดื่อ

เชื่อมบานแปลง 1

หมูที่ 2 ตําบลมืดกา

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 3,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 116 -

- 116 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

118 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานอํานวยสุข หมูที่ 5 

ตําบลทาเดื่อ

เชื่อมบานหนองผักบุง 

หมูที่ 4 ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 3,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

119 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานยางเปา หมูที่ 2 

ตําบลอมกอย 

เชื่อมบานผีปาน หมูที่ 10

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

2,088,000 2,088,000 2,088,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,088,000) 



- 117 -

- 117 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

120 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานผาแดง หมูที่ 12

ตําบลสบโขง

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานสบโขง หมูที่ 10

ตําบลแมสวด

อําเภอสบเมย

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร

1,984,000 1,984,000 1,984,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

121 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางเกี๊ยะ หมูที่ 11,

บานแมสะตอบ หมูที่ 3 

ตําบลแมศึก 

เชื่อมบานแมหงานนอย 

หมูที่ 1 ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,610,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,610,000) 



- 118 -

- 118 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

122 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยบง หมูที่ 12, 

บานนากลาง หมูที่ 2 

ตําบลแมศึก 

เชื่อมบานหวยผา หมูที่ 8 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,610,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

123 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางอุง หมูที่ 1 

เชื่อมบานแมหยอด หมูที่ 9

ตําบลแมศึก

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานขุนแมรวม หมูที่ 1

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,610,000) 

(2558 : 2,610,000) 
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- 119 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

124 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปาตึง หมูที่ 13

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานสามสบ หมูที่ 1

ตําบลทาผา

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 380 เมตร

1,983,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

125 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานหวยเขียดแหง หมูที่ 5 

ตําบลแจมหลวง 

เชื่อมบานหนองเจ็ดหนวย 

หมูที่ 4 ,

บานแจมนอย หมูที่ 5

ตําบลบานจันทร

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 2,610,000) 



- 120 -

- 120 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

126 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานตะละมง หมูที่ 7,

บานแมตะละใต หมูที่ 3

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2

ตําบลแมนาจร

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

127 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมแดดนอย หมูที่ 4 

ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2

ตําบลแมนาจร

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 510 เมตร

1,989,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,989,000) 

(2558 : 1,989,000) 



- 121 -

- 121 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

128 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานกิ่งโปง หมูที่ 6 

ตําบลแจมหลวง

เชื่อมถนนทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม.5050

บานหวยบง หมูที่ 4

ตําบลบานจันทร

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 350 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 300 เมตร

1,827,000 1,827,000 1,566,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

129 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสันมวง หมูที่ 2

เชื่อมบานหนองแดง หมูที่ 6

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองแปง หมูที่ 1

ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร

1,827,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,827,000) 

(2558 : 1,827,000) 



- 122 -

- 122 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

130 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานวัดจันทร หมูที่ 3 

เชื่อมบานสันมวง หมูที่ 2

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองแปง หมูที่ 1

ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร

1,827,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

131 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมตะละ หมูที่ 2 

ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา  

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,610,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,827,000) 



- 123 -

- 123 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

132 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขามลําหวยแมสาว 

บานเมืองหนอง 

(บานทาตุม) หมูที่ 10 

ตําบลแมสาว 

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 1

ตําบลแมอาย 

อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

2,700,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

133 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางสัก หมูที่ 2 

ตําบลแมสูน

เชื่อมบานหนองฮาง หมูที่ 10

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 40 เมตร

4,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 4,000,000) 



- 124 -

- 124 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

134 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมใจ 

บานสวนดอก หมูที่ 4

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมบานสวนดอก หมูที่ 4

ตําบลเวียง 

(เขต อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 15 เมตร

1,600,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

135 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําหวยเดื่อ 

บานหลายฝาง หมูที่ 6

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 5

ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร

1,100,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,600,000) 

(2558 : 1,100,000) 



- 125 -

- 125 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

136 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมทะลบ

บานปงตํา หมูที่ 1 

ตําบลปงตํา

เชื่อมบานดง หมูที่ 5

ตําบลแมทะลบ

อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,800,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

137 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําฝาง

บานทา หมูที่ 2 

ตําบลปงตํา 

เชื่อมบานดง หมูที่ 5

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

2,700,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,800,000) 



- 126 -

- 126 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

138 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขามลําหวยแมแตะ 

บานเวียงแหง หมูที่ 4 

ตําบลเมืองแหง

อําเภอเวียงแหง

เชื่อมบานใหม หมูที่ 1

ตําบลเมืองคอง  

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,800,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ

   ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช        

    เสนทางไดสะดวก

   รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

   การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

139 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามหวยแมหาด

บานแมหาด หมูที่ 1

ตําบลเมืองแหง

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานเมืองนอย หมูที่ 4

ตําบลเวียงเหนือ

อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

   ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสง        

   ผลผลิตทางการเกษตร 

   มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 25 เมตร

2,250,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,800,000) 

(2558 : 2,250,000) 



- 127 -

- 127 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

140 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําหวยหละ

บานหวยหก หมูที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง

เชื่อมบานใหม หมูที่ 1

ตําบลเมืองคอง

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,800,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

141 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมขยาย

ไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานดวงดี หมูที่ 1 

ตําบลแสนไห 

เชื่อมบานมะกายอน หมูที่ 10

ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- สะพาน คสล. 

  กวาง 7 เมตร ยาว 15 เมตร

- ขยายไหลถนน คสล.

  กวางเฉลี่ยขางละ 1 เมตร

  ยาว 1,580 เมตร

3,404,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถ

    ใชเสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร

    มีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 128 -

- 128 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

142 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานใหมประชาชื่น หมูที่ 8

ตําบลยั้งเมิน

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7

ตําบลบอแกว

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 20 เมตร

3,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

143 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานปาแป หมูที่ 4

ตําบลปาแป 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

3,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 129 -

- 129 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

144 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมริม 

บานหนองกาย หมูที่ 4 

ตําบลสันปายาง 

อําเภอแมแตง

เชื่อมบานพระพุทธบาทสี่รอย 

หมูที่ 6 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,800,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

145 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมริม 

บานเหมืองผารวมใจ หมูที่ 5

ตําบลริมเหนือ 

เชื่อมบานโฮงนอก หมูที่ 10

ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 15 เมตร

1,350,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,350,000) 



- 130 -

- 130 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

146 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมสา 

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา

เชื่อมบานทาวัง หมูที่ 5 

ตําบลริมใต 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,800,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

147 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดไมมีทางเทา

บานหัวฝาย หมูที่ 5

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานปางเหว หมูที่ 3 

ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 7 เมตร

770,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,800,000) 



- 131 -

- 131 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

148 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามคลองชลประทาน 

บานสันคะยอม หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3 

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 22 เมตร

2,400,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

149 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามน้ําแมริม

บานกาดฮาว หมูที่ 4 

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 3 

ตําบลสันปายาง 

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

2,200,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 132 -

- 132 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

150 กอสรางสะพานแขวน 

ขามแมน้ําปง

บานทารองขี้ควาย หมูที่ 3 

ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 6

ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 1.50 เมตร 

ยาว 110 เมตร

16,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

151 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดไมมีทางเทา

ขามลําน้ําวังปอง 

ถนนสาย ชม.5199

บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานวังปอง หมูที่ 6 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 18 เมตร

1,620,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง    

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,620,000) 



- 133 -

- 133 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

152 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ลําน้ําคาว 

บานแมโจ หมูที่ 4 

ตําบลหนองหาร

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 3

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 7 เมตร

900,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

153 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

(บริเวณปาชาเมืองวะ) 

บานลวงเหนือ หมูที่ 4 

ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานดงเจริญชัย หมูที่ 6

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 7 เมตร

756,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 756,000) 



- 134 -

- 134 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

154 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานสันอุม หมูที่ 6 

ตําบลเชิงดอย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานหนองแหยง หมูที่ 1

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร  

ยาว 6 เมตร

660,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

155 กอสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดตอกเข็ม 

ไมมีทางเทา ขามลําน้ําแมกวง 

บานสันตนดู หมูที่ 2

ตําบลสันปูเลย

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานหลักปน หมูที่ 5 

ตําบลสันนาเม็ง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

1,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 660,000) 



- 135 -

- 135 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

156 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมกวง

พรอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงขี้เสือ หมูที่ 5

ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี

เชื่อมบานสันตนบง หมูที่ 12 

ตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 40 เมตร 

พรอมถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กพื้นที่ 326 ตารางเมตร

3,820,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

157 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําเหมืองชุม 

บานหนองชาง หมูที่ 7 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานแมของกลาง หมูที่ 9

ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

1,440,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 3,820,000) 

(2558 : 1,440,000) 



- 136 -

- 136 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

158 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง 

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 7 เมตร

900,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

159 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแสนกันธา หมูที่ 2 

ตําบลทุงรวงทอง 

เชื่อมบานริมวาง หมูที่ 7 

ตําบลบานกาด 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

1,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,320,000) 



- 137 -

- 137 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

160 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานทุงหลวง หมูที่ 2 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

เชื่อมบานแมลานคํา หมูที่ 6

ตําบลสะเมิงใต

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 35 เมตร

5,250,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

161 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดไมมีทางเทา

ถนนสาย ทล.1013

บานกาด หมูที่ 5

ตําบลบานกาด

เชื่อมบานสบวิน หมูที่ 9

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 8 เมตร

ยาว 10 เมตร

พรอมปรับปรุงผิวจราจร

บริเวณคอสะพาน

กวาง 7.50 เมตร

ยาว 100 เมตร

1,900,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,900,000) 



- 138 -

- 138 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

162 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะ หมูที่ 3 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 14

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

พรอมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ทั้งสองดาน

5,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

163 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะ หมูที่ 3 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 14

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร

1,250,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 139 -

- 139 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

164 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามหวยแมปาไผ

บานแมปาไผ หมูที่ 5 

ตําบลนาคอเรือ 

เชื่อมบานหวยทราย หมูที่ 4

ตําบลฮอด 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

พรอมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ทั้งสองดาน

6,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

165 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามลําหวยบวกเฒา 

ถนนสาย ชม 4052 

บานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

2,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 6,000,000) 

(2558 : 1,800,000) 



- 140 -

- 140 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

166 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานหวยไมหก หมูที่ 6 

ตําบลมอนจอง 

เชื่อมบานหวยหลอดูก หมูที่ 5

ตําบลแมตื่น

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 140 เมตร

21,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 21,000,000) 



- 141 -

- 141 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

167 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามน้ําแมโขง 

บานผาแดง หมูที่ 12 

ตําบลสบโขง

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานสบโขง หมูที่ 10

ตําบลแมสวด

อําเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 50 เมตร

7,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 142 -

- 142 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

168 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด

บานหวยสมปอย หมูที่ 8, 

บานหวยมะนาว หมูที่ 4 

ตําบลดอยแกว

เชื่อมบานขุนแปะ หมูที่ 12

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 5,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 5,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 5,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 3,900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

169 กอสรางถนนหินคลุกบดอัด

บานอมลาน หมูที่ 5

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4

บานขุนแตะ หมูที่ 5 

ตําบลดอยแกว

เชื่อมบานขุนยะ หมูที่ 19

ตําบลบานหลวง

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 6,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 6,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 6,000 เมตร

4,680,000 4,680,000 4,680,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



- 143 -

- 143 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

170 บูรณะทางโดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0013 

บานใหมกองทราย หมูที่ 6

ตําบลสันตนหมื้อ 

เชื่อมบานหลวง หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

171 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0017 

บานสบออ หมูที่ 7 

ตําบลแมนะ 

เชื่อมบานวังจอม หมูที่ 4 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

1,993,800 1,993,800 1,993,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 1,993,800) 



- 144 -

- 144 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

172 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองปลามัน หมูที่ 1

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานหนองไฮ หมูที่ 7

ตําบลบานโปง 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

173 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

บานปางิ้ว หมูที่ 2 

บานหนองปลามัน หมูที่ 1

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานหนองไฮ หมูที่ 7

ตําบลบานโปง 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

2,436,000 2,436,000 2,463,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 



- 145 -

- 145 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

174 บูรณะทางโดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3162 

บานปางกวาง หมูที่ 13 

ตําบลอินทขิล 

เชื่อมบานแมตะมาน หมูที่ 2

ตําบลกื้ดชาง 

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 430 เมตร

- ป 2560 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 430 เมตร

- ป 2561 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 430 เมตร

1,995,200 1,995,200 1,995,200 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

175 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.4195 

บานตีนธาตุ หมูที่ 5 

ตําบลแมแตง 

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,995,200) 

(2558 : 1,977,800) 



- 146 -

- 146 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

176 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานบวกหมื้อ หมูที่ 1 

ตําบลขี้เหล็ก

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 9

ตําบลสันมหาพน 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

1,993,800 1,993,800 1,993,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

177 บูรณะทางโดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบทางรถไฟ 

เชียงใหม - ลําพูน 

ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 

สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ

ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง 

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2560 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2561 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 147 -

- 147 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

178 บูรณะทางโดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบทางรถไฟ 

เชียงใหม - ลําพูน 

ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 

สายตะวันออก ชุมชนรถไฟ

ตําบลวัดเกตุ อําเภอเมือง

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 5

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2560 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2561 กวาง 8 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

179 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ทล.106 

บานสันปาเลียง หมูที่ 4 

ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง 

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 - 8 เมตร

ยาว 510 เมตร

1,963,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1980,,000) 

(2558 : 1,963,500) 



- 148 -

- 148 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

180 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ทล.1317 

บานตนดู  หมูที่ 3 

ตําบลบวกคาง 

เชื่อมบานหัวทุง หมูที่ 5 

ตําบลทรายมูล 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 12 เมตร

  ยาว 570 เมตร

- ป 2560 กวาง 12 เมตร

  ยาว 570 เมตร

- ป 2561 กวาง 12 เมตร

  ยาว 570 เมตร

3,967,200 3,967,200 3,967,200 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

181 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2155 

บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานสันปากวาว 

หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 3,967,200) 

(2558 : 1,980,000) 



- 149 -

- 149 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

182 บูรณะทางโดยวิธี Pavement 

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.5201 

บานหัวหลิม หมูที่ 1 

เชื่อมบานรองเดื่อ หมูที่ 4

ตําบลทากวาง อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2560 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2561 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

183 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3165 

บานไร หมูที่ 5 

ตําบลทุงตอม 

เชื่อมบานทรายมูล หมูที่ 6

ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,980,000) 



- 150 -

- 150 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

184 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.5131 

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานพันตน หมูที่ 3 

ตําบลทุงป อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 562 เมตร

1,854,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

185 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ทล.1013 

บานกาด หมูที่ 5 

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานสบวิน หมูที่ 9 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,890,000 1,890,000 1,890,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 151 -

- 151 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

186 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทุงหลุก หมูที่ 7 

ตําบลแมงอน 

เชื่อมบานแมขา หมูที่ 5 

ตําบลแมขา อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

1,997,500 1,997,500 1,997,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

187 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 ,

บานใหมชยาราม หมูที่ 19

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานหนองพนัง หมูที่ 1

ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 850 เมตร

1,997,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,997,500) 

(2558 : 1,997,500) 



- 152 -

- 152 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

188 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3224 

บานเชียงดาว หมูที่ 6 

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 850 เมตร

1,997,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

189 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 

ตําบลทุงขาวพวง 

เชื่อมบานโปงอาง หมูที่ 5

ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,060 เมตร

1,992,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,992,800) 



- 153 -

- 153 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

190 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมขยายไหล 

ถนนเทศบาลซอย 25 

บานเชียงดาว หมูที่ 6 

ตําบลเชียงดาว 

(เขต ทต.เชียงดาว)

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว

(เขต อบต.เชียงดาว) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6.50 เมตร

ยาว 500 เมตร

พรอมขยายไหลถนน

กวางขางละ 1 เมตร

ยาว 1,576 เมตร

2,816,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 154 -

- 154 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

191 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0008 

บานหวยสาน หมูที่ 1 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานขามสุม หมูที่ 2

ตําบลเวียง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

1,974,000 1,974,000 1,974,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

192 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0011 

บานหนองออ หมูที่ 5 

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานปาตุมโฮง หมูที่ 8

ตําบลปาตุม 

เชื่อมบานสหกรณ แปลง 2 

หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,974,000) 

(2558 : 1,980,000) 



- 155 -

- 155 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

193 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมแวน หมูที่ 5

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานทรายมูล 

(หนองเศรษฐี) หมูที่ 5 

ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 462 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,219,700 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

194 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมแวน หมูที่ 5 

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานสหกรณแปลง 2 

หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 156 -

- 156 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

195 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยสาน หมูที่ 1 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6

ตําบลเวียง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 157 -

- 157 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

196 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนรุง หมูที่ 3 

ตําบลปาตุม 

เชื่อมบานสันยาว หมูที่ 2 

ตําบลปาไหน อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 930 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 930 เมตร

2,185,500 2,185,500 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

197 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานชอแล หมูที่ 1 

ตําบลชอแล 

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 5 

ตําบลบานเปา  อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 380 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 560 เมตร

1,071,600 1,579,200 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 158 -

- 158 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

198 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานดงปาลัน หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.ขี้เหล็ก)

เชื่อมบานแมมาลัย หมูที่ 2

ตําบลขี้เหล็ก 

(เขต ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 550 เมตร

1,551,000 1,551,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

199 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาเสา หมูที่ 2 

ตําบลสันมหาพน

เชื่อมบานมวงชุม หมูที่ 4

ตําบลแมแตง 

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

1,760,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 159 -

- 159 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

200 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2072 

บานศรีวารี หมูที่ 9 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานหนองหาร หมูที่ 7

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 815 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 815 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 815 เมตร

1,996,800 1,996,800 1,996,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

201 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.4068 

บานโปงแยงนอก หมูที่ 2

เชื่อมบานผานกกก หมูที่ 9

ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,996,800) 

(2558 : 1,980,000) 



- 160 -

- 160 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

202 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมสานอย หมูที่ 4 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานสบสา หมูที่ 9 

ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

2,112,000 2,112,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

203 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหัวดง หมูที่ 3

ตําบลริมเหนือ

เชื่อมบานลองเกิด หมูที่ 7

ตําบลสันโปง อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 800 เมตร

2,112,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,112,000) 

(2558 : 2,112,000) 



- 161 -

- 161 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

204 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

บานสันเหนือ หมูที่ 7 

ตําบลเหมืองแกว

เชื่อมบานวังหมุน หมูที่ 4 

ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,160 เมตร

2,041,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

205 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนเลียบน้ําปง

บานวังหมุน หมูที่ 4 

ตําบลสันโปง

เชื่อมบานซาง หมูที่ 4

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,041,600) 



- 162 -

- 162 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

206 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาไผ หมูที่ 3 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานแมโจ หมูที่ 4 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 950 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 950 เมตร

2,090,000 2,090,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

207 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.4307 

ศูนยฝกวิชาทหาร

เชื่อมศูนยพุทธธรรม

บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 

ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 163 -

- 163 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

208 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเกาะกลาง หมูที่ 8 

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานปาเปอะ หมูที่ 2 

ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 849 เมตร

2,241,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

209 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเกาะกลาง หมูที่ 8

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานโปง หมูที่ 4

ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 847 เมตร

2,236,100 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,241,400) 

(2558 : 2,236,100) 



- 164 -

- 164 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

210 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 - 8 เมตร

ยาว 700 เมตร

2,156,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

211 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 890 เมตร

1,566,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,464,000) 

(2558 : 1,566,400) 



- 165 -

- 165 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

212 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

บานปาเปา หมูที่ 10

ตําบลแมเหียะ

เชื่อมบานชางทอง หมูที่ 7

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,452,000 1,452,000 1,452,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

213 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3010 

ภายในหมูบานสวนหลวง

ลานนา ร.9  

บานเจ็ดยอด หมูที่ 2

ตําบลชางเผือก

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 500 เมตร

1,320,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,452,000) 



- 166 -

- 166 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

214 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานศรีบัวเงิน หมูที่ 2 

ตําบลทาศาลา

อําเภอเมือง

เชื่อมบานโพธิมงคล หมูที่ 6

ตําบลไชยสถาน

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร

  ยาว 568 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

  ยาว 64 เมตร  

- ชวงที่ 3 กวาง 4-5 เมตร

  ยาว 480 เมตร

2,062,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

215 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนน สาย.ชม.2016 

บานโปง หมูที่ 2 

เชื่อมบานสหกรณนิคมหัวงาน

หมูที่ 7 ตําบลแมแฝก 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,745 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 960 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,370 เมตร

4,100,000 2,256,000 3,219,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 167 -

- 167 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

216 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2063 

บานโจ หมูที่ 5 

ตําบลสันทรายนอย 

เชื่อมบานนางเหลียว หมูที่ 2 

ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร

ยาว 800 เมตร

1,936,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

217 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.4380 

บานหนองหลวงพัฒนา

หมูที่ 14 ตําบลปาไผ 

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร

ยาว 500 เมตร

1,210,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,936,000) 

(2558 : 1,210,000) 



- 168 -

- 168 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

218 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.5199 

บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6

ตําบลหนองหาร

อําเภอสันทราย

เชื่อมบานวังปอง หมูที่ 6

ตําบลเหมืองแกว

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

219 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมยอยสันศรี หมูที่ 6 

ตําบลสันพระเนตร

อําเภอสันทราย

เชื่อมบานมอญเหนือ หมูที่ 1

ตําบลบานกลาง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 

  กวาง 4 - 5 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2560 

  กวาง 4 - 5 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 

  กวาง 4 - 5 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,980,000) 
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- 169 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

220 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันทรายหลวง หมูที่ 4 

ตําบลสันทรายหลวง 

เชื่อมบานโจ หมูที่ 5

ตําบลสันทรายนอย 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

221 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2083 

บานสันหลวง หมูที่ 4 

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานหนองอึ่ง หมูที่ 5 

ตําบลสันปาเปา 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,980,000) 
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- 170 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

222 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันนาเม็ง หมูที่ 3

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานขาวแทน หมูที่ 3 

ตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวางเฉลี่ย 

  7 เมตร ยาว 550 เมตร 

- ป 2560 กวางเฉลี่ย

  7 เมตร ยาว 550 เมตร 

- ป 2561 กวางเฉลี่ย 

  7 เมตร ยาว 550 เมตร

1,694,000 1,694,000 1,694,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

223 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานขัวโก หมูที่ 4

ตําบลสันปาเปา

เชื่อมบานบวกเปา หมูที่ 3

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 903 เมตร

1,933,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,694,000) 
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- 171 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

224 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานขางน้ํา หมูที่ 7

ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานดงเจริญชัย 

หมูที่ 6 ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 4,207 เมตร

7,572,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

225 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2107

บานลวงใต หมูที่ 8

ตําบลเชิงดอย

เชื่อมบานปาติ้ว หมูที่ 4

ตําบลปาลาน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 172 -

- 172 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

226 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4076 

บานโปงกุม หมูที่ 4 

ตําบลปาเมี่ยง

เชื่อมบานแมตอนหลวง

หมูที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

-ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

 ยาว 820 เมตร 

-ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

 ยาว 820 เมตร 

-ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

 ยาว 820 เมตร

1,984,400 1,984,400 1,984,400 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

227 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4335

บานแมจองใต หมูที่ 4

ตําบลตลาดใหญ

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานสันมะแปบ 

หมูที่ 2 ตําบลแมปูคา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,818,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,984,400) 



- 173 -

- 173 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

228 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2099

บานสันตนมวงใต หมูที่ 9

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 12

ตําบลสันปูเลย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 820 เมตร

2,853,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

229 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4184

บานปาคา หมูที่ 4

ตําบลเชิงดอย

เชื่อมบานปาไมแดง หมูที่ 2

ตําบลปาปอง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 174 -

- 174 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

230 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.5102

บานปาไมแดง หมูที่ 2 

ตําบลปาปอง

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 2

ตําบลแมโปง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 175 -

- 175 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

231 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2011

บานปูคาเหนือ หมูที่ 5,

บานปาสักนอย หมูที่ 3,

บานไรพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลแมปูคา

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานมวงโตน หมูที่ 6

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 176 -

- 176 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

232 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

พรอมขยายไหลทาง

ถนนสาย ชม.2008

บานตนเปา หมูที่ 1

ตําบลตนเปา

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานน้ําแพร หมูที่ 2 

ตําบลตลาดขวัญ

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5-6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2560 กวาง 5-6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 5-6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 177 -

- 177 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

233 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2021

บานตลาด หมูที่ 7

ตําบลสันกําแพง 

เชื่อมบานรองวัวแดง หมูที่ 3

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

234 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันตนบง หมูที่ 12

ตําบลสันกําแพง 

เชื่อมบานปูคา หมูที่ 9 

ตําบลตนเปา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 - 5 เมตร

ยาว 535 เมตร

1,059,300 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 178 -

- 178 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

235 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาเสา หมูที่ 1

ตําบลสันกําแพง 

เชื่อมบานปูคาใต หมูที่ 5 

ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 420 เมตร

924,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

236 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันกลางเหนือ หมูที่ 3

ตําบลสันกลาง 

เชื่อมบานหนองโคง หมูที่ 2

ตําบลตนเปา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 - 10 เมตร

ยาว 700 เมตร

2,354,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 179 -

- 179 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

237 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.ถ.1-0001

บานสหกรณ 2 หมูที่ 2

ตําบลบานสหกรณ

เชื่อมบานออนหลวย 

หมูที่ 7 ตําบลออนเหนือ

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

238 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2042

บานทามะโอ หมูที่ 4

ตําบลขัวมุง 

เชื่อมบานแควตุน หมูที่ 7

ตําบลทากวาง

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 180 -

- 180 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

239 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2049

บานกองทราย หมูที่ 6

ตําบลหนองผึ้ง

เชื่อมบานบวกหัวชาง 

หมูที่ 7 ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

240 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2084

บานหนองผึ้งเหนือ หมูที่ 1 

ตําบลหนองผึ้ง 

เชื่อมบานเจดียเหลี่ยม 

หมูที่ 1 ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4.50 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 181 -

- 181 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

241 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4247 

บานสุพรรณ หมูที่ 6

เชื่อมบานรองดอนชัย 

หมูที่ 2 ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

242 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาเก็ดถี่ หมูที่ 7 

ตําบลหนองผึ้ง 

เชื่อมบานบวกครกใต 

หมูที่ 9 ตําบลทาวังตาล

เชื่อมบานกูเสือ หมูที่ 1

ตําบลยางเนิ้ง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,125 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,125 เมตร

2,205,000 2,205,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 2,205,000) 



- 182 -

- 182 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

243 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันกลาง หมูที่ 7 

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานปางิ้ว หมูที่ 5 

ตําบลทาวังตาล  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 820 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,984,400 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 183 -

- 183 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

244 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายเลียบแมน้ําปง 

บานปาเดื่อ หมูที่ 1

ตําบลขัวมุง 

เชื่อมบานทาสองแคว หมูที่ 3

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 

  ชวงที่ 1 

  กม.0+000 ถึง 0+304 

  กวาง 4 เมตร 

  ยาว 304 เมตร 

  ชวงที่ 2 

  กม.0+304 ถึง 1+304

  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

  รวมยาว 1,304 เมตร 

- ป 2560 

  กม.1+304 ถึง 2+624

  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร 

- ป 2561 

  กม.2+624 ถึง 3+944

  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

3,175,000 2,640,000 2,640,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 184 -

- 184 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

245 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันปาสัก หมูที่ 2

ตําบลหนองแฝก

เชื่อมบานชางเคิ้ง หมูที่ 4

ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,730 เมตร

2,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

246 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบแมน้ําปง

บานทาสองแคว หมูที่ 3

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานไรดง หมูที่ 8 

ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 185 -

- 185 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

247 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบแมน้ําปง

บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานปางิ้ว หมูที่ 5

ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

248 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายตนโชคหลวง-บานยวม 

บานตนโชคหลวง หมูที่ 1

ตําบลไชยสถาน

เชื่อมบานหนองปาแสะ หมูที่ 1

ตําบลชมภู อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ความกวางเฉลี่ย 5 เมตร

ยาว 1,050 เมตร

2,110,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 186 -

- 186 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

249 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองผึ้งใต หมูที่ 4 

ตําบลหนองผึ้ง 

เชื่อมบานกลาง หมูที่ 3 

ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 - 6 เมตร 

ยาวรวม 1,430 เมตร

2,679,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

250 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาแคโยง หมูที่ 5 

ตําบลหนองผึ้ง 

เชื่อมบานกูเสือ หมูที่ 1

ตําบลยางเนิ้ง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.20 - 10.50 เมตร

ยาวรวม 775 เมตร

2,083,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 187 -

- 187 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

251 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2116

คลองชลประทาน

เชื่อมบานเวียงดง หมูที่ 11

ตําบลน้ําแพร

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

252 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.3011

บานตนงิ้ว หมูที่ 2

ตําบลสันผักหวาน

เชื่อมบานจอมทอง หมูที่ 10

ตําบลบานแหวน

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 188 -

- 188 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

253 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทุงออ หมูที่ 3

ตําบลหารแกว

อําเภอหางดง

เชื่อมบานปาบง หมูที่ 8

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร

  ยาว 575 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

  ยาว 440 เมตร

2,039,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

254 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปาสัก หมูที่ 1

ตําบลหารแกว

เชื่อมบานตนโชค หมูที่ 1

ตําบลหนองตอง

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 825 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 825 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 825 เมตร

2,178,000 2,178,000 2,178,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,039,400) 



- 189 -

- 189 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

255 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนแหนนอย หมูที่ 7 

ตําบลทาวังพราว

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานเตาไห หมูที่ 6

ตําบลทุงรวงทอง

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 834 เมตร

2,201,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

256 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานตนแหนหลวง หมูที่ 1

ตําบลทาวังพราว

เชื่อมบานดงก๋ํา หมูที่ 7

ตําบลทุงสะโตก

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 2,201,800) 



- 190 -

- 190 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

257 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2030

บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 

ตําบลทาวังพราว 

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานเตาไห หมูที่ 6

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

258 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2093 

บานตนตัน หมูที่ 3 

ตําบลแมกา

เชื่อมบานใหมสามหลัง 

หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม  

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 820 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 820 เมตร

1,984,400 1,984,400 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 191 -

- 191 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

259 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 

ตําบลทาวังพราว 

เชื่อมบานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 

ตําบลบานกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 900 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

260 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองหวาย หมูที่ 3 

ตําบลยุหวา

เชื่อมบานหนองหวาย 

หมูที่ 11 ตําบลน้ําบอหลวง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร

  ยาว 120 เมตร 

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

  ยาว 865 เมตร

1,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 192 -

- 192 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

261 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานน้ําตน หมูที่ 6 

ตําบลบานกาด

(เขต ทต.แมวาง)

เชื่อมบานทุงป หมูที่ 5

ตําบลทุงป 

(เขต อบต.ทุงป) 

อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 729 เมตร

1,010,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

262 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.1301

บานดอยหลอ หมูที่ 6

ตําบลดอยหลอ

เชื่อมบานใหมหนองหอย

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 193 -

- 193 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

263 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.3104

บานปากทางสามัคคี 

หมูที่ 9 ตําบลดอยหลอ

เชื่อมบานใหมหนองหอย

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 7.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร 

- ป 2560 กวาง 7.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร 

- ป 2561 กวาง 7.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

264 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสามหลัง หมูที่ 8

ตําบลสองแคว

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7

ตําบลสันติสุข

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 708 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

1,869,200 1,848,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,869,200) 



- 194 -

- 194 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

265 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานใหมหนองหอย หมูที่ 6 

ตําบลสันติสุข

เชื่อมบานเหลาปวย หมูที่ 2

ตําบลดอยหลอ

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 675 เมตร

1,593,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

266 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมแตง หมูที่ 8

ตําบลสันติสุข

เชื่อมบานหวยน้ําขาว หมูที่ 1

ตําบลยางคราม

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 375 เมตร

825,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 195 -

- 195 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

267 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานใหมพัฒนา หมูที่ 17

ตําบลดอยหลอ

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

268 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.5399

บานแมกลาง หมูที่ 4

ตําบลบานหลวง

เชื่อมบานใหมแมเตี๊ยะ 

หมูที่ 6 ตําบลดอยแกว

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 196 -

- 196 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

269 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายเลียบน้ําปง

บานทาศาลา หมูที่ 3

ตําบลขวงเปา

(เขต อบต.ขวงเปา)

เชื่อมบานแทนคํา หมูที่ 1

ตําบลบานหลวง

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 742 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 742 เมตร

1,959,000 1,959,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 197 -

- 197 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

270 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายทางน้ําตกแมยะ

บานน้ําลัด หมูที่ 13

ตําบลบานหลวง

(เขต ทต.บานหลวง)

เชื่อมบานนอกสันเหมือง

หมูที่ 6 ตําบลบานหลวง

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร

  ยาว 523 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 100 เมตร

- ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,155 เมตร

3,306,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 198 -

- 198 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

271 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานใหมสามัคคี หมูที่ 10

ตําบลขวงเปา

(เขต อบต.ขวงเปา)

เชื่อมบานแทนคํา หมูที่ 1

ตําบลบานหลวง

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

272 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.3086

บานวังลุง หมูที่ 3 

ตําบลฮอด

เชื่อมบานแมปาไผ 

หมูที่ 5 ตําบลนาคอเรือ 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 8 เมตร

ยาว 530 เมตร

1,992,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 199 -

- 199 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

273 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานขุน หมูที่ 3

ตําบลบอหลวง 

อําเภอฮอด

เชื่อมบานทุงจําเริง 

หมูที่ 3 ตําบลอมกอย

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร

1,992,800 1,992,800 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

274 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานบอหลวง หมูที่ 1

ตําบลบอหลวง

เชื่อมบานใหมทุงสน หมูที่ 8

ตําบลบอสลี

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร 

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,060 เมตร

1,992,800 1,992,800 1,992,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,992,800) 

(2558 : 1,992,800) 



- 200 -

- 200 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

275 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานวังลุง หมูที่ 10 

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม)

เชื่อมบานดอยคํา หมูที่ 8 

ตําบลหางดง

(เขต อบต.หางดง)

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 950 เมตร

1,786,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

276 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานวังหมอ หมูที่ 1

ตําบลบานแอน

เชื่อมบานนอย หมูที่ 2

ตําบลบงตัน

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,750 เมตร

3,080,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,786,000) 



- 201 -

- 201 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

277 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแปลง 1 หมูที่ 2

ตําบลมืดกา

(เขต ทต.ทาเดื่อ-มืดกา)

เชื่อมบานสันปาดํา หมูที่ 6

ตําบลดอยเตา

(เขต อบต.ดอยเตา)

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

278 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาคา หมูที่ 3

ตําบลแมตื่น

เชื่อมบานโหงกูขาว 

หมูที่ 1 ตําบลมอนจอง

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

1,880,000 1,880,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,880,000) 



- 202 -

- 202 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

279 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2149

บานพราวหนุม หมูที่ 6

ตําบลชางเคิ่ง

เชื่อมบานแมศึก หมูที่ 6

ตําบลแมศึก

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

1,974,000 1,974,000 1,974,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

280 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาแดด หมูที่ 4

ตําบลทาผา

เชื่อมบานแมขี้มูก หมูที่ 1

ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 770 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 770 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 770 เมตร

1,990,500 1,990,500 1,990,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,974,000) 

(2558 : 1,990,500) 



- 203 -

- 203 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

281 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานพราวหนุม หมูที่ 6

ตําบลชางเคิ่ง

เชื่อมบานพุย หมูที่ 2

ตําบลปางหินฝน

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 850 เมตร

1,997,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

282 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานพุทธเอน หมูที่ 15

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต อบต.ชางเคิ่ง)

เชื่อมบานเจียง หมูที่ 18

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต ทต.แมแจม)

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 7 เมตร

  ยาว 300 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

  ยาว 130 เมตร

1,362,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,997,500) 

(2558 : 1,364,000) 



- 204 -

- 204 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

283 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานอาราม หมูที่ 4

ตําบลทาผา

เชื่อมบานทองฝาย 

หมูที่ 8 ตําบลชางเคิ่ง

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 975 เมตร

1,998,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

284 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานอาราม หมูที่ 4

ตําบลทาผา

เชื่อมบานกองแขกเหนือ 

หมูที่ 8 ตําบลกองแขก

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 788 เมตร

1,998,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 205 -

- 205 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

285 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาเทอ หมูที่ 7 

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานปางหินฝน 

หมูที่ 10 ตําบลปางหินฝน

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 700 เมตร

1,974,000 1,974,000 1,974,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

286 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานพราวหนุม หมูที่ 6

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานกองกาน หมูที่ 7

ตําบลแมศึก

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,870 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,870 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,870  เมตร

5,273,400 5,273,400 5,273,400 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 206 -

- 206 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

287 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

บานผึ้ง หมูที่ 3

ตําบลแมหอพระ 

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 4

ตําบลชอแล  

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร

  ยาว 320 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

  ยาว 350 เมตร

- ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร

  ยาว 894 เมตร

2,536,100 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

288 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

บานสันนาเม็ง หมูที่ 3 

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานขาวแทน หมูที่ 3 

ตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,983,600) 



- 207 -

- 207 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

289 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

บานฮักพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานวังธาร หมูที่ 8 

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

290 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2016 

บานโปง หมูที่ 2 

เชื่อมบานสหกรณนิคมหัวงาน 

หมูที่ 7 ตําบลแมแฝก 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 1,983,600) 



- 208 -

- 208 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

291 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานแพะเจดีย หมูที่ 6 

ตําบลแมแฝกใหม

เชื่อมบานหนองหาร หมูที่ 7 

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 760 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 760 เมตร 

- ป 2561 กวาง 4.50 เมตร 

  ยาว 760 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

292 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองหลวงพัฒนา

หมูที่ 14 ตําบลปาไผ

เชื่อมบานหนองกนครุ 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 1,983,600) 



- 209 -

- 209 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

293 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2015

บานปาเหมือด หมูที่ 5

ตําบลสําราญราษฎร

เชื่อมบานยางทอง หมูที่ 4

ตําบลสันปูเลย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 570 เมตร

- ป 25 ุ	60 กวาง 6 เมตร

  ยาว 570 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,000 1,983,000 1,983,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

294 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4001

บานสันปูเลย หมูที่ 1

ตําบลสันปูเลย

เชื่อมบานปาลาน หมูที่ 2

ตําบลปาลาน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 1,983,600) 



- 210 -

- 210 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

295 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4096

บานขางน้ํา หมูที่ 7

เชื่อมบานลวงเหนือ หมูที่ 4

ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

296 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4216

บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 5

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

1,977,000 1,977,000 1,977,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 

(2558 : 1,972,000) 



- 211 -

- 211 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

297 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานสันตนแหน หมูที่ 3

ตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานปูคาเหนือ หมูที่ 5

ตําบลแมปูคา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 670 เมตร

1,943,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

298 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2079

บานปาลาน หมูที่ 2          

ตําบลปาลาน 

เชื่อมบานปาฝาง หมูที่ 4

ตําบลสงาบาน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 600 เมตร

1,740,000 1,740,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,983,600) 



- 212 -

- 212 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

299 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.ถ.1-0004

บานสหกรณ 4 หมูที่ 4

ตําบลบานสหกรณ

อําเภอแมออน

เชื่อมบานโปงกุม หมูที่ 4

ตําบลปาเมี่ยง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

1,965,000 1,965,000 1,965,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

300 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0003

บานธารทอง หมูที่ 8

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน

เชื่อมบานพงษทอง หมูที่ 5

ตําบลเทพเสด็จ

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร

  ยาว 425 เมตร 

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 425 เมตร

1,496,000 1,496,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 213 -

- 213 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

301 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4234

บานดง หมูที่ 9

ตําบลหางดง

เชื่อมบานเวียงดง หมูที่ 11

ตําบลน้ําแพร

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

302 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4002

บานสันปาสัก หมูที่ 11

เชื่อมบานตนเกวน หมูที่ 4

ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร

ยาว 625 เมตร

1,993,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,965,600) 

(2558 : 1,993,800) 



- 214 -

- 214 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

303 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2186 

บานตนกอก หมูที่ 4 

ตําบลบานกลาง

เชื่อมบานสันกาวาฬ 

หมูที่ 5 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

304 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.3176

บานหนองแทน หมูที่ 2 

ตําบลบานกลาง 

เชื่อมบานรอง หมูที่ 8 

ตําบลยุหวา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,977,800) 

(2558 : 1,983,600) 



- 215 -

- 215 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

305 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4081 

บานปาติ้ว หมูที่ 5 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง  

เชื่อมบานหวยโทง หมูที่ 8 

ตําบลน้ําบอหลวง

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

306 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานทุงศาลา หมูที่ 1 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานเหมืองฟู หมูที่ 1 

ตําบลบานแม 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 400 เมตร

1,120,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,977,800) 



- 216 -

- 216 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

307 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานปาลาน หมูที่ 7 

ตําบลสองแคว

เชื่อมบานหวยทัง หมูที่ 12

ตําบลดอยหลอ

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

3,381,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

308 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.4403

บานขุนกลาง

(บานดอยผาตั้ง) หมูที่ 7 

ตําบลบานหลวง

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,965,600) 



- 217 -

- 217 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

309 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ทล.1284

บานขุนกลาง หมูที่ 7

ตําบลบานหลวง

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบานขุนวาง หมูที่ 12

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

310 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

บานโรงวัว หมูที่ 5 

ตําบลแมสอย

เชื่อมบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 570 เมตร

1,983,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,965,600) 
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- 218 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

311 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานแปลง 3 หมูที่ 1

ตําบลทาเดื่อ

(เขต ทต.ทาเดื่อ-มืดกา)

เชื่อมบานดงมะนะ หมูที่ 6

ตําบลทาเดื่อ

(เขต อบต.ทาเดื่อ)

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

2,640,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 219 -

- 219 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

312 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.ถ.1-0014

บานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง

เชื่อมบานทรายแดง 

หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

313 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.ถ.1-0015

บานหลวง หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมบานทรายแดง หมูที่ 3 

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 220 -

- 220 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

314 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.ถ.1-0016

บานปาเหียก หมูที่ 9

ตําบลสันตนหมื้อ

เชื่อมบานปาแดด หมูที่ 2 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

315 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.ถ.1-0012

บานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา 

เชื่อมบานคายใน หมูที่ 2 

ตําบลแมนาวาง

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 221 -

- 221 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

316 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.3005 

บานหนองบัวคํา หมูที่ 4 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานโปงถืบใน หมูที่ 15

ตําบลเวียง อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 560 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

317 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.3402 

บานหนองตุม หมูที่ 1 

ตําบลเวียง อําเภอฝาง 

เชื่อมบานโละ หมูที่ 1 

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 222 -

- 222 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

318 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4296

บานสันตนดู หมูที่ 8 

ตําบลสันทราย

เชื่อมบานทาสะแล หมูที่ 11

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

319 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายแยกทางหลวง

หมายเลข 109 

บานหวยไคร หมูที่ 5 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานใหมหลายฝาง

หมูที่ 10 ตําบลแมขา

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 223 -

- 223 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

320 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.3013 

บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหวยไคร หมูที่ 5

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

321 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4079 

บานหนองยาว หมูที่ 7 

ตําบลแมสูน

เชื่อมบานเวียงหวาย หมูที่ 9 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 224 -

- 224 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

322 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4259 

บานสันปากอ หมูที่ 2

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานสันทรายคองนอย

หมูที่ 6 ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

323 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4017 

บานแมใจใต หมูที่ 7  

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานลาน หมูที่ 5

ตําบลมอนปน

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,959,600) 



- 225 -

- 225 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

324 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมขิหลายฝาง หมูที่ 2

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานแมทะลบ หมูที่ 1

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 800 เมตร

2,080,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

325 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานออน หมูที่ 1

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14

ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

3,550,000 3,550,000 3,550,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 226 -

- 226 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

326 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงละคร หมูที่ 1 

(หนาปากซอย 18) 

ตําบลเชียงดาว

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 8 

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.ชม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 590 เมตร

  พรอมถมดินลูกรังไหลทาง

  กวางเฉลี่ยขางละ 

  0.50 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 590 เมตร

  พรอมถมดินลูกรังไหลทาง

  กวางเฉลี่ยขางละ 

  0.50 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 590 เมตร

  พรอมถมดินลูกรังไหลทาง

  กวางเฉลี่ยขางละ 

  0.50 เมตร

2,094,500 2,094,500 2,094,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 227 -

- 227 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

327 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเสนกลาง 

บานสหกรณ หมูที่ 8 

ตําบลเมืองงาย

เชื่อมบานหัวทุง หมูที่ 14 

ตําบลเชียงดาว

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร

  ยาว 700 เมตร

1,988,000 1,988,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

328 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายเสนบน (ดอยนาง)

บานสหกรณ หมูที่ 8 

ตําบลเมืองงาย 

เชื่อมบานหัวทุง หมูที่ 14 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร

  ยาว 800 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร

  ยาว 800 เมตร

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 800 เมตร

2,272,000 2,272,000 2,272,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 228 -

- 228 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

329 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานดอน หมูที่ 2 

ตําบลเชียงดาว

เชื่อมบานไตรสภาวคาม

หมูที่ 5 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร

  ยาว 560 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 560 เมตร

1,988,000 1,988,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

330 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางมะเยา

(หยอมบานหวยตนโชค)

หมูที่ 4 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14

ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,500 เมตร

2,520,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 229 -

- 229 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

331 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4029

บานแมขาน หมูที่ 1

ตําบลแมสาบ

เชื่อมบานหวยทรายขาว

หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

332 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0005 

บานสหกรณแปลง 2 

หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก

เชื่อมบานปาตุมดอน หมู 9

ตําบลปาตุม 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,980,000) 



- 230 -

- 230 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

333 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0006 

บานสันกลาง หมูที่ 5 

ตําบลปาไหน 

เชื่อมบานขามสุม หมูที่ 6

ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

334 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0007 

บานสันยาว หมูที่ 2 

ตําบลปาไหน 

เชื่อมบานสันมะคอก หมูที่ 1

ตําบลปาตุม 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 231 -

- 231 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

335 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.ถ.1-0009

บานทรายมูล หมูที่ 5

ตําบลเขื่อนผาก

เชื่อมบานหนองบัว หมูที่ 6 

ตําบลแมแวน 

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 550 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

336 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.5024 

บานสบเปง หมูที่ 3 

ตําบลสบเปง

เชื่อมบานสบกาย หมูที่ 3

ตําบลกื้ดชาง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 232 -

- 232 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

337 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.5138 

บานตนผึ้ง หมูที่ 2 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานปาขอยใต หมูที่ 2

ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

338 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเมืองวะ หมูที่ 1

ตําบลเมืองเล็น

เชื่อมบานขัวโก หมูที่ 4

ตําบลสันปาเปา

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 233 -

- 233 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

339 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวิเวก หมูที่ 8

ตําบลหนองหาร

เฃื่อมบานโปง หมูที่ 6

ตําบลปาไผ

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

340 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4034

บานแมกะตลาด หมูที่ 2

ตําบลตลาดใหญ

เชื่อมบานแมฮองไคร 

หมูที่ 8 ตําบลแมโปง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 234 -

- 234 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

341 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.2012

บานแมจองใต หมูที่ 4

ตําบลตลาดใหญ

เชื่อมบานมวงโตน หมูที่ 4

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร 

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

342 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.2033 

บานนอย หมูที่ 11 

ตําบลสันกําแพง 

เชื่อมบานรอยพรอม หมูที่ 6 

ตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1980,,000) 



- 235 -

- 235 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

343 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.3198

บานกอสะเลียม หมูที่ 8

ตําบลบวกคาง

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานแสนตอ หมูที่ 10 

ตําบลหวยยาบ 

อําเภอบานธิ 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

344 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4090 

บานบวกคาง หมูที่ 1

ตําบลบวกคาง

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานพญาชมภู หมูที่ 2

ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 550 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,980,000) 



- 236 -

- 236 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

345 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปูคาใต หมูที่ 7

ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานสันตนแหน หมูที่ 3

ตําบลแมคือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

346 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4249 

บานสันปาคา หมูที่ 8

ตําบลตนเปา 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานไชยสถาน หมูที่ 1

ตําบลปาบง

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 660 เมตร

พรอมปองกันการกัดเซาะ

บริเวณปากทอ 3 แหง

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 

(2558 : 1,980,000) 



- 237 -

- 237 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

347 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันกลางเหนือ หมูที่ 3

ตําบลสันกลาง 

เชื่อมบานหนองโคง หมูที่ 2

ตําบลตนเปา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

348 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานกอสะเลียม หมูที่ 8

เชื่อมบานโปง หมูที่ 11 

ตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 660 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 238 -

- 238 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

349 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานรองกองขาว หมูที่ 9 

เชื่อมบานหนองเหนี่ยง 

หมูที่ 13 ตําบลบวกคาง

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 660 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

350 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.3039

บานปาไผ หมูที่ 7 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานรองกองขาวใต 

หมูที่ 12 ตําบลบวกคาง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 239 -

- 239 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

351 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.2080 

บานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี

เชื่อมบานสันปาเดื่อ หมูที่ 8

ตําบลหนองแฝก

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร

ยาว 600 เมตร

1,980,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

352 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองคํา หมูที่ 5

ตําบลสบแมขา

เชื่อมบานรองแหยง หมูที่ 5

ตําบลหนองแกว 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(เพิ่ม)
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- 240 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

353 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองคํา หมูที่ 5

ตําบลสบแมขา 

เชื่อมบานตนแกว หมูที่ 1

ตําบลขุนคง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 690 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 690 เมตร

1,214,000 1,214,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

354 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสบวิน หมูที่ 9

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง

เชื่อมบานแมลานคํา หมูที่ 6

ตําบลสะเมิงใต

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 

  ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร

  ยาว 350 เมตร

  ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

  ยาว 306 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร

  ยาว 743 เมตร

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 743 เมตร

1,990,000 1,990,000 1,990,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 241 -

- 241 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

355 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันปูเลย หมูที่ 9

ตําบลดอนเปา

เชื่อมบานขุนวิน หมูที่ 16

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร

  ยาว 743 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร

  ยาว 743 เมตร

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 743 เมตร

1,990,000 1,990,000 1,990,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

356 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเขาโครงการพัฒนา

ดอยอินทนนท 

บานหนองหลม หมูที่ 22 

ตําบลบานหลวง

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 



- 242 -

- 242 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

357 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.5101

บานโปง หมูที่ 8

เชื่อมบานแมลาน หมูที่ 3

ตําบลยางเปยง

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

358 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานกิ่วสะแวก หมูที่ 9

เชื่อมบานอมสูง หมูที่ 11

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

(เสนทางรับเสด็จ)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร

  ยาว 574 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร

  ยาว 574 เมตร

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 574 เมตร

1,997,500 1,997,500 1,997,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,959,600) 



- 243 -

- 243 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

359 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4065

บานแพม หมูที่ 16

ตําบลชางเคิ่ง

เชื่อมบานพุย หมูที่ 2

ตําบลปางหินฝน

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

360 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.5122

บานแมแฮเหนือ หมูที่ 3 

ตําบลแมนาจร

อําเภอแมแจม

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,959,600) 

(2558 : 1,980,000) 



- 244 -

- 244 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

361 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมแดดนอย หมูที่ 4

ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2

ตําบลแมนาจร

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 600 เมตร

1,704,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

362 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4067

บานวัดจันทร หมูที่ 3

ตําบลบานจันทร

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานหวยตอง หมูที่ 5

ตําบลหวยปูลิง 

อําเภอเมือง

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,704,000) 

(2558 : 1,959,600) 



- 245 -

- 245 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

363 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเสาแดง หมูที่ 7

ตําบลแจมหลวง   

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

เชื่อมบานหวยผา หมูที่ 8

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,704,000 1,704,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 246 -

- 246 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

364 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางเคปซีล

บานหนองเหียง หมูที่ 2

ตําบลสันติสุข

เชื่อมบานเหลาปวย หมูที่ 2

ตําบลดอยหลอ

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 650 เมตร

2,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

365 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางเคปซีล

ถนนสาย ชม.4316

บานโรงวัว หมูที่ 5

ตําบลแมสอย

เชื่อมบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 830 เมตร

1,992,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,992,000) 



- 247 -

- 247 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

366 ขยายไหลทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4054

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8

ตําบลเวียง

เชื่อมบานเปยงกอก หมูที่ 6

ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 0.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ยาว 2,060 เมตร

1,462,600 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขยายไหลทาง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

367 ขยายไหลทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.3224

บานเชียงดาว หมูที่ 6

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 0.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ยาว 1,538 เมตร

1,092,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขยายไหลทาง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,092,000) 



- 248 -

- 248 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

368 ปรับปรุงซอมสรางไหลทาง 

ถนนสาย ทล.106 

บานสันปาเลียง หมูที่ 4 

ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวางขางละ 1 เมตร  

ยาว 1,720 เมตร

1,995,200 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

369 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก บอพักถนนสาย

บานแมแกดหลวง หมูที่ 5 

ตําบลหนองจอม 

เชื่อมบานปนดก หมูที่ 8 

ตําบลสันทรายหลวง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวางเฉลี่ย 1.30 เมตร 

ยาว 259 เมตร

750,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 249 -

- 249 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

370 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมจาย หมูที่ 2,

บานปอก หมูที่ 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานปางปาไร หมูที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายเปนชวง ๆ

กวาง 1 เมตร

ยาวรวม 4,000 เมตร

2,600,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

371 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมดาด

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนเลียบลําเหมืองดง

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง 

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7

ตําบลหารแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 1 เมตร

ยาว 144 เมตร

800,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถ

    ใชเสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร

    มีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 250 -

- 250 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

372 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสาย ชม.4068 

บานโปงแยงนอก หมูที่ 2, 

บานมวงคํา หมูที่ 3, 

บานผานกกก หมูที่ 5 

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ความยาวรวม 2,800 เมตร 1,900,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

373 ซอมแซมฝารางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ทล.106 

บานสันปาเลียง หมูที่ 4 

ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ซอมแซมฝารางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 1,234 ฝา

600,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 600,000) 



- 251 -

- 251 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

374 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายตนโชคหลวง-

บานยวม

บานตนยางหลวง หมูที่ 8 

ตําบลไชยสถาน 

เชื่อมบานรองดอนไชย หมูที่ 2

ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

แบบมีฝาปด 

กวาง 0.30 เมตร

ลึก 0.30 - 0.50 เมตร 

ยาว 790 เมตร

2,000,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

375 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเชียงขาง หมูที่ 7 

ตําบลไชยสถาน

เชื่อมบานเชียงแสน หมูที่ 2

ตําบลหนองผึ้ง

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

แบบมีฝาปด 

กวาง 0.30 เมตร

ลึก 0.30-0.50 เมตร

ยาว 790 เมตร

2,000,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 252 -

- 252 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

376 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลําเหมืองดง 

(ชวงหนาวัดตนโชค) 

บานตนโชค หมูที่ 1,

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง 

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7

ตําบลหารแกว อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวาง 4 เมตร 

ลึก 2 เมตร 

ยาว 135 เมตร

2,416,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

377 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหางดง - ทาขี้เหล็ก

บานสันทรายพัฒนา หมูที่ 9

ตําบลหนองแกว 

เชื่อมบานชางคํานอย หมูที่ 4

ตําบลบานแหวน

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวาง 0.40 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร 

ยาว 360 เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,416,000) 



- 253 -

- 253 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

378 ถมดินลูกรัง

ดานขางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ทั้งสองดาน

บริเวณลําเหมืองดง 

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง 

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7 

ตําบลหารแกว อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

จํานวนไมนอยกวา

460 ลูกบาศกเมตร

พรอมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนา 0.80 เมตร 

กวางเฉลี่ย 1.20-2.60 เมตร

ยาว 128 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

220 ตารางเมตร

400,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

379 ปรุงปรุงซอมแซมไหลทาง

โดยวางกลองลวดตาขาย

บรรจุหินใหญ 

ถนนสาย ชม.4054 

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานเปยงกอก หมูที่ 6

ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดสูง 3 เมตร 

ความยาวรวม 124 เมตร

2,100,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 254 -

- 254 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

380 กอสรางดาดคอนกรีต 

ลําเหมืองใหม 

บานหวยหา หมูที่ 11 

ตําบลแมสอย 

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดปากกวาง 1 เมตร

ทองกวาง 0.50 เมตร 

ลึก 0.80 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

381 กอสรางเรียงกลองการเบียน

ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง

ลําน้ําแมแจม 

บานทองฝาย หมูที่ 8 

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานยางหลวง หมูที่ 6

ตําบลทาผา

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

วางกลองการเบียน 

ยาว 100 เมตร

สูง 4.30 เมตร

2,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 850,000) 



- 255 -

- 255 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

382 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานหนองบัว หมูที่ 8 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ชนิด 2 ชอง 

ขนาดชองกวาง 1.20 เมตร

สูง 1.20 เมตร 

ยาว 10 เมตร

จํานวน 1 แหง

220,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

383 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.4017

บานแมใจใต หมูที่ 7

ตําบลเวียง

เชื่อมบานลาน หมูที่ 5

ตําบลมอนปน

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ชนิดชองเดียว จํานวน 2 จุด

- จุดที่ 1 

   ขนาดชองกวาง 3 เมตร 

   ยาว 9 เมตร

   สูง 1.80 เมตร

- จุดที่ 2 

   ขนาดชองกวาง 2.40 เมตร 

   ยาว 9 เมตร

   สูง 1.60 เมตร

1,100,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 256 -

- 256 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

384 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม.ถ.1-0008

บานหวยสาน หมูที่ 1

ตําบลสันทราย

เชื่อมบานขามสุม หมูที่ 2

ตําบลเวียง

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

- ชนิดชองเดียว

  ขนาดชองกวาง 3 เมตร

  สูง 1.80 เมตร 

  ยาว 6 เมตร

  จํานวน 2 แหง

- ชนิดชองเดียว

  ขนาดชองกวาง 2.40 เมตร

  สูง 1.8 เมตร 

  ยาว 6 เมตร

  จํานวน 1 แหง

900,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

385 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ทล.1013

บานกาด หมูที่ 5

ตําบลบานกาด

เชื่อมบานสบวิน หมูที่ 9

ตําบลแมวิน

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

- ชนิดชองเดียว

  ขนาดชองกวาง 1.20 เมตร

  สูง 1.20 เมตร 

  ยาว 14 เมตร

  จํานวน 1 แหง

- ชนิด 2 ชอง

  ขนาดชองกวาง 2.40 เมตร

  สูง 1.60 เมตร 

  ยาว 16 เมตร

  จํานวน 1 แหง

1,000,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 900,000) 

(2558 : 1,000,000) 



- 257 -

- 257 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

386 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะ หมูที่ 3 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต 

หมูที่ 14 ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ชนิดชองเดียว

ขนาดชองกวาง 1.80 เมตร

สูง 1.80 เมตร 

ยาว 8 เมตร 

จํานวน 1 แหง

960,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

387 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมบวนใต หมูที่ 10 

ตําบลโปงทุง 

เชื่อมบานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ชนิด 2 ชอง

ขนาดชองกวาง 2.70 เมตร

สูง 2.70 เมตร

ยาว 6 เมตร

จํานวน 1 แหง

1,200,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 258 -

- 258 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

388 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สาย ทล.106

บานสันปาเลียง หมูที่ 4

ตําบลหนองหอย

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

วางทอระบายน้ํา คสล. 

ขามถนน จํานวน 11 จุด

- วางทอระบายน้ํา คสล.

  ขนาดเสนผานศูนยกลาง

  1 เมตร จํานวน 191 ทอน

- วางทอระบายน้ํา คสล.

  ขนาดเสนผานศูนยกลาง

  0.60 เมตร 

  จํานวน 332 ทอน

1,600,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

389 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานตนแกว หมูที่ 1

ตําบลขุนคง

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดเสนผานศูนยกลาง

0.80 เมตร 

ยาว 1,278 เมตร 

พรอมบอพัก คสล. 143 บอ

5,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

วางทอ

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,600,000) 



- 259 -

- 259 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

390 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ชม.4029

บานแมขาน หมูที่ 1 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานหวยทรายขาว

หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

5,300 ตารางเมตร

1,990,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

391 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ชม.2142

บานแมขะจาน หมูที่ 7 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสันปายาง หมูที่ 2 

ตําบลสันปายาง

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

2,200 ตารางเมตร

825,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 260 -

- 260 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

392 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ชม.5025

บานหวยไร หมูที่ 9 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานเมืองกื้ด หมูที่ 1 

ตําบลกึ้ดชาง

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

5,300 ตารางเมตร

1,990,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

393 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง

ถนนสาย ทล.106

บานสันปาเลียง หมูที่ 4

ตําบลหนองหอย

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 6

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

3,500 ตารางเมตร

1,312,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,980,000) 
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- 261 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

394 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง สายเลียบทางรถไฟ 

เชียงใหม - ลําพูน

ตอนที่ 3 สายตะวันออก

ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 5

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

 4,100 ตารางเมตร

1,540,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

395 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ชม.4038

บานชางเคี่ยน หมูที่ 4

ตําบลชางเผือก

เชื่อมบานดอยปุย หมูที่ 11 

ตําบลสุเทพ

อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

1,295 ตารางเมตร

515,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 515,000) 



- 262 -

- 262 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

396 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ทล.1008

บานหนองหอย หมูที่ 1

ตําบลหนองหอย

อําเภอเมือง

เชื่อมบานปาเปอะ หมูที่ 2

ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

1,300 ตารางเมตร

489,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

397 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง 

ถนนสาย ชม.3039

บานปาไผ หมูที่ 7 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานรองกองขาวใต

หมูที่ 12 ตําบลบวกคาง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

2,600 ตารางเมตร

975,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 519,000) 



- 263 -

- 263 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

398 ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

บนผิวทาง

ถนนสาย ชม.4091

บานปาเดื่อ หมูที่ 1

ตําบลขัวมุง

เชื่อมบานลองปูหมน หมูที่ 11

ตําบลสันทราย

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม 

๑. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

พื้นที่รวมไมนอยกวา

1,350 ตารางเมตร

537,000 - - รอยละ

พื้นที่

ที่ปรับปรุง

เครื่องหมาย

จราจร

๑. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

๒. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

399 ติดตั้งโคมไฟสองสวาง

สาธารณะ

ถนนสาย ชม.4017

บานแมใจใต หมูที่ 7

ตําบลเวียง

เชื่อมบานลาน หมูที่ 5

ตําบลมอนปน

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟฟาแบบหลอดโซเดียม

ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต

เสาเหล็กความสูงไมนอยกวา

9 เมตร จํานวน 30 ตน

(ราคาตนละ 40,000 บาท)

และระบบควบคุมการใชงาน

พรอมติดตั้งระบบตอไฟฟา

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

1,300,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับ

การติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 537,000) 

(2558 : 1,300,000) 



- 264 -

- 264 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

400 ติดตั้งโคมไฟสองสวาง

สาธารณะ

ถนนสาย ชม.3162

บานปางกวาง หมูที่ 13

ตําบลอินทขิล

เชื่อมบานแมตะมาน หมูที่ 2

ตําบลกื้ดชาง

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟฟาแบบหลอดโซเดียม

ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต

เสาเหล็กความสูงไมนอยกวา

9 เมตร จํานวน 30 ตน

(ราคาตนละ 40,000 บาท)

และระบบควบคุมการใชงาน

พรอมติดตั้งระบบตอไฟฟา

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

1,300,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับ

การติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

401 ติดตั้งโคมไฟสองสวาง

สาธารณะ

ถนนสาย ชม.4226

บานปากทางสะลวง หมูที่ 7

ตําบลขี้เหล็ก

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3

ตําบลสะลวง

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟฟลูออเรสเซนต

2x36 วัตต แบบมีฝาครอบใส

พรอมขาจับมาตรฐาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค

และระบบควบคุมการใชงาน

พรอมติดตั้งระบบตอไฟฟา

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

350,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับ

การติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,300,000) 

(2558 : 350,000) 



- 265 -

- 265 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

402 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ

บริเวณสะพานน้ําโจ

ถนนสาย ชม.4040

บานยางเนิ้ง หมูที่ 3

ตําบลยางเนิ้ง

อําเภอสารภี

เชื่อมบานน้ําโทง หมูที่ 2

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟโซเดียม 250 วัตต 

เสาเหล็กดิ่งเดี่ยว 

ความสูง 9 เมตร 

จํานวน 10 ดวงโคม 

พรอมอุปกรณควบคุม

การทํางานอัตโนมัติ 

และมิเตอรไฟฟาแรงต่ํา

ขนาด 15/45 A

450,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับ

การติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

403 ติดตั้งโคมไฟกระพริบ

เตือนทางแยกทางรวม

ถนนสาย ชม.3162

บานปางกวาง หมูที่ 13

ตําบลอินทขิล

เชื่อมบานแมตะมาน หมูที่ 2

ตําบลกื้ดชาง

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟกระพริบและ

หลอด LED 12 โวลท

พรอมพลังงานแสงอาทิตย

จํานวน 10 ชุด

(ราคาชุดละ 30,000 บาท)

300,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับการ

ติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 266 -

- 266 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

404 ติดตั้งโคมไฟสองสวาง

สาธารณะ 

ถนนสาย ทล.1013 

บานกาด หมูที่ 5

ตําบลบานกาด

เชื่อมบานสบวิน หมูที่ 9

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟฟาแบบหลอดโซเดียม

ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต

เสาเหล็กความสูงไมนอยกวา

9 เมตร จํานวน 40 ตน

(ราคาตนละ 40,000 บาท)

และระบบควบคุมการใชงาน

พรอมติดตั้งระบบตอไฟฟา

ของการไฟฟาสวนภูมิภาค

1,700,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับการ

ติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 1,700,000) 
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- 267 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

405 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง

สาธารณะ

ถนนสาย ชม 2001

หมูที่ 2 ตําบลขุนคง

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

   ไปมา สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลากลางคืน

โคมไฟโซเดียม 

ขนาดไมนอยกวา 250 วัตต

พรอมติดตั้งเสาและ

หมอแปลงไฟฟา

2,000,000 - - รอยละ

จํานวนของ

โคมไฟฟา

ที่ไดรับ

การติดตั้ง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2. ประชาชนสัญจร ไปมา

   สะดวก ปลอดภัยในเวลา

   กลางคืน

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)
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- 268 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

406 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

คันพนังลําน้ําฝาง 

บานฮองถอนพัฒนา หมูที่ 10

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันปาเหียว หมูที่ 7

ตําบลสันตนหมื้อ

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

1,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

407 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

เลียบลําน้ําฝาง 

บานใหมรองไคร หมูที่ 17,

บานหนองขี้นกยาง หมูที่ 3

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานทาตอน หมูที่ 3 

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร

1,040,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(2558 : 1,300,000) 

(2558 : 1,040,000) 



- 269 -

- 269 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

408 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร  

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหวยมวง หมูที่ 8 

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 6,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 6,000 เมตร

1,560,000 1,560,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

409 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานใหมรองไคร หมูที่ 17 

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานหาดชมพู หมูที่ 5

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร

1,040,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,560,000) 

(2558 : 1,040,000) 



- 270 -

- 270 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

410 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองพนัง หมูที่ 1, 

บานเปยงกอก หมูที่ 6 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานสันปายาง หมูที่ 10

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 

ยาว 9,000 เมตร

2,925,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

411 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานดอยปาคา หมูที่ 11

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 

ยาว 4,400 เมตร

1,430,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,925,000) 

(2558 : 1,430,000) 



- 271 -

- 271 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

412 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานทาหัด หมูที่ 4 , 

บานตนผึ้งใต หมูที่ 7 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานมวงชุม หมูที่ 10 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 

ยาว 10,700 เมตร

3,477,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

413 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานโปงถืบ หมูที่ 12 

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง

เชื่อมบานโปงพัฒนา หมูที่ 10

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร

1,755,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 3,477,500) 

(2558 : 1,755,000) 



- 272 -

- 272 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

414 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองออม หมูที่ 11,

บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานหวยไคร หมูที่ 5 

ตําบลแมคะ

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 8,600 เมตร

2,329,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

415 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหลายฝาง หมูที่ 6, 

บานสันตนเปา หมูที่ 7 

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 5 

ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร

487,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,329,000) 

(2558 : 487,000) 



- 273 -

- 273 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

416 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานเวียงผาพัฒนา หมูที่ 18

ตําบลศรีดงเย็น

อําเภอไชยปราการ 

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14

ตําบลสันทราย

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 7,500 เมตร

2,437,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

417 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหวยหก หมูที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง

เชื่อมบานใหม หมูที่ 1 

ตําบลเมืองคอง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 5,500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 5,500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 5,500 เมตร

2,145,000 2,145,000 2,145,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,145,000) 



- 274 -

- 274 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

418 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานกองลมใหม หมูที่ 10 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองนอย หมูที่ 4 

ตําบลเวียงเหนือ 

อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 9,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 9,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 9,000 เมตร

3,105,000 3,105,000 3,105,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

419 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมกอน หมูที่ 2 

ตําบลทุงขาวพวง 

เชื่อมบานโปงอาง หมูที่ 5 

ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร

1,560,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 3,105,000) 

(2558 : 1,560,000) 



- 275 -

- 275 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

420 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานยั้งเมิน หมูที่ 3, 

บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานแมแดด หมูที่ 4 

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 8,300 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 8,300 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 8,300 เมตร

3,250,000 3,250,000 3,250,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

421 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานแมไคร หมูที่ 7

เชื่อมบานปางมะกลวย หมูที่ 2

ตําบลปาแป

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 20,000 เมตร

7,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 276 -

- 276 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

422 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานกิ่วถวย หมูที่ 12

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานแมเลย หมูที่ 1 

ตําบลสะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 20,000 เมตร

7,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

423 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานปาแป หมูที่ 4

ตําบลปาแป

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 20,000 เมตร

5,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 277 -

- 277 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

424 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมแว หมูที่ 2 

(หยอมบานแมจุม) 

ตําบลยั้งเมิน

เชื่อมบานนากู - ผายอง 

หมูที่ 9 ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 25,000 เมตร

6,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

425 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานแมโต หมูที่ 6 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

5,850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 278 -

- 278 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

426 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานเดนฮอม หมูที่ 9

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7

ตําบลบอแกว

เชื่อมบานใหมประชาชื่น 

หมูที่ 8 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

427 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมขะปู หมูที่ 3

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหนองมณฑา 

หมูที่ 16 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร

  ยาว 10,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 279 -

- 279 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

428 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานเดนฮอม หมูที่ 9 

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานแมตะละ หมูที่ 2

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

429 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานแมขะปู หมูที่ 3 

เชื่อมบานหวยน้ําจาง หมูที่ 6

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย  หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

5,850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 280 -

- 280 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

430 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองคริซูนอก หมูที่ 5

เชื่อมบานแมขะปู หมูที่ 3 

เชื่อมบานหวยน้ําจาง หมูที่ 6

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร     

  ยาว 10,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร   

  ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 3,900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

431 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานหวยน้ําจาง หมูที่ 6

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหวยหอย หมูที่ 19

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 281 -

- 281 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

432 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานเดนฮอม หมูที่ 9

ตําบลบอแกว 

เชื่อมบานอมลอง หมูที่ 2

ตําบลแมสาบ

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 10,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

433 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานขี้เหล็กหลวง หมูที่ 6

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม

เชื่อมบานแมขะจาน หมูที่ 7

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,700 เมตร

2,525,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,525,000) 



- 282 -

- 282 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

434 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานดอยยาว หมูที่ 1 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานรองวัวแดง หมูที่ 3 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร

728,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

435 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานไรพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลแมปูคา 

เชื่อมบานหมอ หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 2,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 1,000 เมตร

780,000 390,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 728,000) 

(2558 : 780,000) 



- 283 -

- 283 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

436 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

เลียบคลองชลประทาน

คลอง 4R-LMC 

บานปาไผเหนือ หมูที่ 6, 

บานหัวฝาย หมูที่ 9, 

บานปาเปา หมูที่ 3, 

บานมวงชุม หมูที่ 2 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานริมออนใต หมูที่ 5 

ตําบลออนใต 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 6,200 เมตร

1,639,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,639,000) 



- 284 -

- 284 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

437 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายคันคลองชลประทาน 

บานมวงชุม หมูที่ 2 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานรองวัวแดง หมูที่ 3

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาวเปนชวง ๆ 

รวม 4,800 เมตร

624,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

438 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานทุงทอ หมูที่ 2, 

บานปาลาน หมูที่ 7 

ตําบลสองแคว 

เชื่อมบานหวยทัง หมูที่ 12 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 6,200 เมตร

1,566,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 624,000) 



- 285 -

- 285 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

439 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานสันนกแกว หมูที่ 5, 

บานใหมหนองหอย หมูที่ 6,

บานโปงจอ หมูที่ 7, 

บานใหมปาตึง หมูที่ 8

ตําบลสันติสุข 

เชื่อมบานใหมดอนชัย หมูที่ 8

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 5,750 เมตร

1,495,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

440 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหวยหา หมูที่ 11 

ตําบลแมสอย 

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 6,800 เมตร

1,768,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,768,000) 



- 286 -

- 286 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

441 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานขุนแปะ หมูที่ 12 

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยมะนาว

หินเหล็กไฟ หมูที่ 4 

ตําบลดอยแกว

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 15,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 15,000 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 15,000 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

442 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายทะเลสาบดอยเตา 

ไปวัดดอยเกิ้ง 

บานหนองบัวคํา หมูที่ 5

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา

เชื่อมบานหวยหินดํา หมูที่ 3

ตําบลนาคอเรือ 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 13,800 เมตร

3,588,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,950,000) 



- 287 -

- 287 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

443 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแปลง 8 หมูที่ 2 

ตําบลทาเดื่อ 

เชื่อมบานหนองผักบุง หมูที่ 4

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร

2,730,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

444 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานโทง หมูที่ 2,

บานหวยริน หมูที่ 6,

บานนอย หมูที่ 1 

ตําบลบงตัน 

เชื่อมบานแอน หมูที่ 2,

บานวังหมอ หมูที่ 1 

ตําบลบานแอน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 15,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,625,000) 



- 288 -

- 288 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

445 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองผักบุง หมูที่ 4 

ตําบลบงตัน 

เชื่อมบานแปลง 3 หมูที่ 1 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 13,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

446 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหนองผักบุง หมูที่ 4

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานแมยุย หมูที่ 7

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 289 -

- 289 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

447 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายบานหวยมวง-ผากอง 

บานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา

เชื่อมบานแมบวนใต หมูที่ 10

ตําบลโปงทุง 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร

1,820,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

448 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานสันปาดํา หมูที่ 6 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานสันบอเย็น หมูที่ 2

ตําบลโปงทุง 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

780,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 290 -

- 290 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

449 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา

เชื่อมบานเกาะหลวง หมูที่ 1

ตําบลโปงทุง 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

520,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

450 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานโปงทุง หมูที่ 5 

ตําบลโปงทุง

เชื่อมบานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร

910,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 291 -

- 291 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

451 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานแปลง 1 หมูที่ 2

ตําบลมืดกา 

เชื่อมบานผาจุก หมูที่ 8 

เชื่อมบานถิ่นสําราญ หมูที่ 1

ตําบลดอยเตา

เชื่อมบานแปลง 2 หมูที่ 1

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร

728,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

452 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแอนใหม หมูที่ 2

ตําบลบานแอน 

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1

ตําบลบงตัน

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 6,900 เมตร

1,794,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 292 -

- 292 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

453 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแปลง 4 หมูที่ 3 

ตําบลมืดกา 

เชื่อมบานแปลง 8 หมูที่ 2

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร

2,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

454 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานหวยสม หมูที่ 3

เชื่อมบานอํานวยสุข หมูที่ 5

ตําบลทาเดื่อ

เชื่อมบานหนองผักบุง หมูที่ 4

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร

2,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 293 -

- 293 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

455 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานแปลง 5 หมูที่ 3

เชื่อมบานดงมะนะ หมูที่ 6

ตําบลทาเดื่อ 

เชื่อมบานผาจุก หมูที่ 8

ตําบลดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร

2,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

456 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานราชา หมูที่ 11,

บานผาแดง หมูที่ 12 

ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานสบโขง หมูที่ 10 

ตําบลแมสวด 

อําเภอสบเมย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 20,000 เมตร

5,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 294 -

- 294 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

457 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมลานนอย หมูที่ 3 

ตําบลยางเปยง 

เชื่อมบานแมหลองนอย 

หมูที่ 2, 

บานแมหลองใต หมูที่ 1 

ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 6,650 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 23,000 เมตร

8,573,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

458 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานมูเซอ หมูที่ 5 

ตําบลมอนจอง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานอมวาบ หมูที่ 1 

ตําบลบานนา 

อําเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 16,000 เมตร

5,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 295 -

- 295 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

459 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมซา หมูที่ 2

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานขุนแมรวม หมูที่ 1

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 9,000 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

460 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมหลุ หมูที่ 2

ตําบลกองแขก 

เชื่อมบานแมยางสาน หมูที่ 8

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,340,000) 

(2558 : 2,340,000) 



- 296 -

- 296 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

461 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานโหลงปง หมูที่ 4 

ตําบลกองแขก 

เชื่อมบานกิ่วสะแวก หมูที่ 9

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,500 เมตร

2,535,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

462 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานสบลอง หมูที่ 5 

ตําบลบานทับ 

เชื่อมบานไร หมูที่ 10 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 5,000  เมตร

1,979,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,535,000) 

(2558 : 1,979,000) 



- 297 -

- 297 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

463 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางเกี๊ยะ หมูที่ 11, 

บานแมจุมสาม หมูที่ 14

ตําบลแมศึก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานขุนแมลานอย หมูที่ 1 

ตําบลขุนแมลานอย

อําเภอแมลานอย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 14,000 เมตร

3,640,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

464 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมละอุป หมูที่ 3 

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 7,500 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 7,500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,950,000) 



- 298 -

- 298 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

465 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานวัดจันทร หมูที่ 3 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานเมืองแปง หมูที่ 1 

ตําบลเมืองแปง 

อําเภอปาย 

จังหวัดแมฮองสอน 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 1,950,000) 



- 299 -

- 299 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

466 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางหินคลุกบดอัดแนน

บานทาสะแล หมูที่ 11

ตําบลเวียง

เชื่อมบานหนองบัวคํา หมูที่ 4

ตําบลแมคะ

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 7 เมตร

ยาว 1,140 เมตร

1,995,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

467 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางหินคลุกบดอัดแนน

บานหนองฮาง หมูที่ 10

ตําบลแมคะ

เชื่อมบานปางสัก หมูที่ 2

ตําบลแมสูน

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 2,440 เมตร

2,440,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



- 300 -

- 300 - (59 - 61) โครงสรางพื้นฐาน    

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

468 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางหินคลุกบดอัดแนน

ถนนสาย ชม.5101

บานโปง หมูที่ 8

เชื่อมบานแมลาน หมูที่ 3

ตําบลยางเปยง

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม) 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาวเปนชวงๆ

รวม 3,700 เมตร

1,202,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)



- 301 -

- 301 - (59-61) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว        

ยุทธศาสตรที่ 2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000

(2558 : 1,000,000)

สงเสริมการมีสวนรวม

การเรียนรูประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

1. ประชาชนที่เขารวม

    โครงการมีความเขาใจ

    ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียง

2. ประชาชนนําความรู

    ที่ไดรับมาประยุกตใช

    ในการดําเนินชีวิต

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู

    และขอคิดเห็นในการพัฒนา

    ทางการอาชีพ

4. สามารถพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการฯ

ที่นําความรู

ที่ไดรับมา

ประยุกตใช

ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง

ประชาชน ผูนําชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน

ในจังหวัดเชียงใหม

เขารวมโครงการ 500 คน

1. เพื่อสรางความเขาใจ

    ในแนวคิดหลักปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพให

    ประชาชนไดมีความรู

    ความชํานาญยิ่งขึ้น

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

    และขอคิดเห็นในการ

    ประกอบอาชีพ

4. เพื่อพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนตาม

    แนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.1. สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผ.0ผ.01 



- 302 -

- 302 - (59-61) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว        

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

(2558 : 2,000,000)

สงเสริมและพัฒนา

การกระจายสินคาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม

จังหวัดเชียงใหม

1 สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

1. ศูนยสงเสริมฯ มีการบริหาร

    จัดการอยางมีระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    เกิดประโยชนตอ

    ผูประกอบการ

2. ผูประกอบการสาขา

    อาชีพตาง ๆ สามารถ

    กระจายสินคาไปสูตลาด

    อื่น ๆ ได

3. สรางความเขมแข็งและ

    ความเชื่อมั่นในการดําเนิน

    กิจการใหแกผูประกอบการ

    วิสาหกิจขนาดกลางและ

    ขนาดยอม

4. คณะกรรมการ

    ศูนยสงเสริมฯ นําความรู

    มาพัฒนาและบริหาร

    จัดการศูนยฯ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

จํานวน

กิจกรรม/

ที่สงเสริม

การบริหาร

จัดการ

ศูนยสงเสริม

การทองเที่ยวฯ

 - บริหารจัดการศูนยสงเสริม

   การทองเที่ยวและกระจาย

   สินคาวิสาหกิจขนาดกลาง

   และขนาดยอม

   จังหวัดเชียงใหม 

   อาทิ การจัดหาวัสดุ 

   ครุภัณฑ คาปรับปรุงศูนยฯ

 - พัฒนาองคความรู

   เสริมสรางประสบการณ

   ในดานตาง ๆ ใหแก

   คณะกรรมการศูนย

   สงเสริมฯ

 - ฝกอบรม จัดนิทรรศการ

   สนับสนุนการกระจาย

   สินคา ผลิตภัณฑชุมชน

   ของผูประกอบการ

   สาขาอาชีพตาง ๆ

1. เพื่อใหการบริหารจัดการ

    ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวฯ 

    ใหเปนไปอยางมีระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    เกิดประโยชนตอ

    ผูประกอบการ

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน

    การกระจายสินคา

    ผลิตภัณฑชุมชนของ

    ผูประกอบการสาขา

    อาชีพตาง ๆ  

3. เพื่อสรางความเขมแข็ง

    ใหแกผูประกอบการ

    ในการดําเนินกิจกรรม

    ไดอยางยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาองคความรู

    เสริมสรางประสบการณ

    ใหแกคณะกรรมการ

    ศูนยสงเสริมฯ

2.2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 500,000 500,000 500,000

(2558 : 500,000)

สงเสริมพัฒนาสินคา

บานถวาย สูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

(Baan Tawai Creative

Village to ASEAN Economic

Community : AEC)

1. จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

2. จํานวน

สินคาที่

สงออก

ไดมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

รวมกับ

สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

หัตถกรรม

บานถวาย

 - การอบรมดานการพัฒนา

    ผลิตภัณฑ นวัตกรรมใหม

    สูตลาด AEC

 - กิจกรรมประกวดออกแบบ

    สรางสรรคผลิตภัณฑและ

    ประกวดถายภาพบานถวาย

 - การแสดงผลิตภัณฑและ

    นวัตกรรม

 - จัดงานสงเสริมการขาย

    ณ ยานการคาพาณิชย

    บานถวาย

1. สามารถประชาสัมพันธ 

    ประวัติความเปนมา 

    รวมถึงผลิตภัณฑสินคา

    หัตถอุตสาหกรรมของ

    บานถวาย

2. สามารถพัฒนา

    กระบวนการออกแบบ

    การผลิต การจําหนาย

    การสงออก สินคาของ

    บานถวายอยางครบวงจร

    ตอบสนองความตองการ

    ของลูกคาทั่วโลกและ

    สรางผลิตภัณฑใหมๆ

    อยางตอเนื่อง

3. สามารถผลักดันใหเปน

    แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

    ที่สําคัญของภาคเหนือ 

    มีพื้นที่รองรับนักทองเที่ยว

    ไดเปนจํานวนมากและ

    สามารถทํากิจกรรม

    การทองเที่ยวได    

    ตลอดทั้งป

1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

    ประวัติความเปนมา 

    รวมถึงผลิตภัณฑสินคา

    หัตถอุตสาหกรรมของ

    บานถวาย

2. เพื่อเปนการพัฒนา

    กระบวนการออกแบบ

    การผลิต การจําหนาย

    การสงออก สินคาของ

    บานถวายอยางครบวงจร

    ตอบสนองความตองการ

    ของลูกคาทั่วโลก และมี

    ผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้น

    ตอเนื่องทุกป

3. เพื่อผลักดันใหเปน

    แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

    ที่สําคัญของภาคเหนือ 

    ใหมีพื้นที่รองรับ

    นักทองเที่ยวไดมากขึ้น

    และสามารถทํากิจกรรม

    การทองเที่ยวไดตลอดทั้งป

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สงเสริมพัฒนาสินคา

บานถวาย สูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

(Baan Tawai Creative

Village to ASEAN Economic

Community : AEC)

(ตอ)

4. สามารถพัฒนาสินคา

    ลานนาของบานถวาย 

    และผูประกอบการใหมี

    ความพรอมในการที่ไทย

    จะเขาสูประชาคม

    เศรษฐกิจอาเซียน AEC

5. สามารถสงเสริม 

    สนับสนุนธุรกิจชุมชน 

    เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออกของประเทศ

6. สามารถอนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่นและงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะให

    ดํารงอยูสืบไป

7. สามารถสรางมาตรฐานใหม

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

4. เพื่อพัฒนาสินคาลานนา

    ของบานถวายและ

    ผูประกอบการใหมี

    ความพรอมรองรับ

    การเขาสูประชาคม

    เศรษฐกิจอาเซียน

5. เพื่อสงเสริม สนับสนุนธุรกิจ

    ชุมชน เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออก การทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

6. เพื่ออนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่น และงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะ

    ใหดํารงอยูสืบไป

7. เพื่อสรางมาตรฐานใหม 

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

รวมกับ

สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

หัตถกรรม

บานถวาย
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 100,000 100,000 100,000

(2558 : 200,000)

จัดงานศิลปหัตถกรรม

ไมแกะสลักบานถวาย

อําเภอหางดง 

1. เพื่อประชาสัมพันธ

    งานศิลปหัตถกรรม

    ไมแกะสลักบานถวาย

    ใหชาวไทยและ

    ชาวตางประเทศ

    ใหไดรูจักเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเปนการสงเสริมและ

    พัฒนางานแกะสลักใหมี

    คุณภาพและมีคุณคาทาง

    ศิลปะ

3. เพื่อเปนการอนุรักษ

    ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

    และภูมิปญญาทองถิ่น

4. เพื่อเปนการเสริมสราง

    ความสัมพันธอันดี

    ระหวางประชาชนและ

    หนวยงานภาครัฐ

5. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

    และสรางรายไดใหแก

    ประชาชนในทองถิ่น

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฺ)

รวมกับ

อบต.ขุนคง

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

    และชาวตางชาติรับทราบ

    ขอมูลขาวสารของ

    การจัดงาน

2. งานแกะสลักมีคุณภาพ

    คงคุณคาทางศิลปะและ

    สามารถพัฒนาใหตรงกับ

    ความตองการของตลาด

3. อนุรักษงานแกะสลัก

    บานถวายใหคงอยูเปน

    ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

    และภูมิปญญาทองถิ่น

4. ประชาชนและภาครัฐ

    มีความสัมพันธที่ดีขึ้น

5. นักทองเที่ยวเดินทาง

    มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

    และประชาชนมีรายได

    จากการจําหนายสินคา

1. จํานวน

นักทองเที่ยว

ที่มาทองเที่ยว

ในหมูบาน

ถวาย

2. รายได

จากการ

จําหนาย

ผลิตภัณฑ

จัดงานศิลปหัตถกรรม

ไมแกะสลักบานถวาย 

อําเภอหางดง 

ณ หมูบานถวาย 

ตําบลขุนคง อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 พัฒนาและบริหารจัดการ

สารสนเทศผลิตภัณฑ

ชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ระยะที่ 2

500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

1. เพื่อสนับสนุนและ

    สงเสริมการกระจายสินคา

    ผลิตภัณฑชุมชนของ

    ผูประกอบการในจังหวัด

    เชียงใหม

2. เพื่อปรับปรุงฐานขอมูล

    ในระบบสารสนเทศ

    ผลิตภัณฑชุมชน

    จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่ออบรมการใชงาน

    ระบบสารสนเทศ

    ผลิตภัณฑชุมชน

    จังหวัดเชียงใหม

4. เพื่อประชาสัมพันธ

    โครงการระบบสารสนเทศฯ

    ใหผูประกอบการและ

    ประชาชนไดรับทราบ

5. เพื่อพัฒนาและบริหาร

    จัดการระบบสารสนเทศฯ

    ใหตอบสนองตอ

    ผูประกอบการในจังหวัด

    เชียงใหม

1. ผูประกอบการสินคา

    ผลิตภัณฑชุมชนมีชองทาง

    การกระจายสินคาสู

    ผูบริโภคเพิ่มขึ้น

2. ขอมุลผลิตภัณฑชุมชน

    ในฐานขอมูลระบบ

    สารสนเทศฯ ครบถวน

    และถูกตอง

3. ผูประกอบการฯ ในจังหวัด

    เชียงใหม สามารถใชงาน

    ระบบสารสนเทศฯ ได

    อยางมีประสิทะภาพ

4. ผูประกอบการฯและ

    ประชาชนไดรับทราบ

    ขาวสารอยางทั่วถึง

5. ระบบสารสนเทศ

    มีความนาสนใจและ

    สามารถตอบสนอง

    ความตองการของ

    ผูประกอบการฯ ได

    อยางมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ

ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

มีการบริหารจัดการฐานขอมูล

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

มีรูปแบบที่นาสนใจ ทันสมัย

และมีการสงเสริมสนับสนุน

ใหผูประกอบการฯไดรับ

การสนับสนุนทางวิชาการ

การสงเสริมการตลาด

จากผูเชี่ยวชาญ

1. รอยละ

ของผูเขา

เยี่ยมชม

เว็บไซตฯ

2. ผูเขา

อบรม

มีความรู

เพิ่มมากขึ้น
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พัฒนาและบริหารจัดการ

สารสนเทศผลิตภัณฑ

ชุมชนจังหวัดเชียงใหม

ระยะที่ 2

(ตอ)

6. เพื่อเปนการกระตุน

    ระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดเชียงใหมและ

    เปนชองทางเพื่มรายได

    ใหแกผูประกอบการ

6. สามารถกระตุน

    ระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดเชียงใหมและ

    ผูประกอบการฯ มีรายได

    จากการจําหนายสินคา

    เพิ่มมากขึ้น

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

456,000 456,000 456,000

(2558 : 420,000)

1

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติ  ประชาชนได

รับรูขอมูลดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหมและ

เกิดกระแสการทองเที่ยว

ภายในจังหวัดเชียงใหม  

และสามารถกระจายรายได

สูประชาชนในจังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลา

ในการจัด

รายการ

เปนไปตาม

กําหนดการ

ออกอากาศรายการ 

"เลาเรื่องลานนากับ อบจ."

เดือนละ 1 ครั้ง

เพื่อประชาสัมพันธ 

แนะนําสถานที่ทองเที่ยว

ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร ประเพณี

และวัฒนธรรมใหประชาชน

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ

ไดรับทราบ

สงเสริมและประชาสัมพันธ

ดานการทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของ

จังหวัดเชียงใหม ในรายการ

"เลาเรื่องลานนากับ อบจ."
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

20,000,000 20,000,000 20,000,000

(2558 : 20,000,000)

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

1. นักทองเที่ยวรูจักเชียงใหม

    ในภาพลักษณที่ดีงาม

    ในดานวิถีชีวิตและ

    วัฒนธรรมลานนา

2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    มีการขยายตัวและเติบโตขึ้น

    อยางตอเนื่อง 

3. นักทองเที่ยวสามารถ

    รวมกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยวที่หลากหลาย 

    และมีความประทับใจ

    ในการทองเที่ยวจังหวัด

    เชียงใหม

จํานวน

กิจกรรม

ที่สงเสริมและ

ประชาสัมพันธ

ดานการ

ทองเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. จัดกิจกรรมกระตุน

    เศรษฐกิจและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

2. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

    ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม

    ของไทย

3. สงเสริมการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ผานการจัดงานเฉลิมฉลอง

    ประเพณีสงทายปเกา

    ตอนรับปใหม

1. เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจัก

    ภาพลักษณที่ดีงาม

    ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

    ลานนา

2. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหมใหพัฒนา

    และเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

3. เพื่อใหมีกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยวที่หลากหลาย

    เหมาะสมกับแตละเทศกาล

    และสรางความประทับใจ

    ใหแกนักทองเที่ยว

กระตุนเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยว

2
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

(2558 : 1,000,000)

3 สงเสริมและพัฒนา

การทองเที่ยวของทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

    อันดีงามของทองถิ่น

    ในจังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การอนุรักษและสงเสริม

    ใหเปนการทองเที่ยวของ

    ทองถิ่นอยางยั่งยืน

2. นักทองเที่ยวชาวไทย

    และชาวตางชาติ รูจักและ

    ใหความสนใจการทองเที่ยว

    ทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มมากขึ้น

3. มีการกระจายรายได

    ดานการทองเที่ยวใหกับ

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. ทองถิ่น/หนวยงานอื่น

    ใหความรวมมือในการ

    พัฒนาการทองเที่ยว

จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริม

การทองเที่ยว

ของจังหวัด

เชียงใหม

นักทองเที่ยวชาวไทย  

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

และประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม โดยการจัด

กิจกรรมดานการทองเที่ยว

รวมกับภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนทั่วไป ตามความ

เหมาะสมกับสภาวการณ 

ทางดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการอนุรักษและ

    สงเสริมการทองเที่ยว

    ดานศิลปวัฒนธรรม 

    ประเพณีอันดีงาม

    ของทองถิ่นใน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใหการทองเที่ยว

    ของทองถิ่นในจังหวัด

    เชียงใหมเปนที่รูจักของ

    นักทองเที่ยวชาวไทยและ

    ชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อกระจายรายไดให

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อสรางความรวมมือ

    กับทองถิ่น/หนวยงานอื่น

    ในดานการสงเสริม

    การทองเที่ยว
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

500,000 500,000 500,000

(2558 : 500,000)

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

4 1. นักทองเที่ยวชาวไทย

    และชาวตางชาติ

    รูจักแหลงทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มมากขึ้น

2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การสงเสริมและพัฒนา

    อยางยั่งยืน

3. ประชาชนในทองถิ่น

    มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

4. ประชาชนในทองถิ่น

    รวมกันอนุรักษและ

    พัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ในทองถิ่นที่เปนแหลง

    สรางอาชีพและรายได

จํานวน

กิจกรรม

ที่สงเสริมและ

ประชาสัมพันธ

แหลงทองเที่ยว

ของจังหวัด

เชียงใหม

ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวที่สามารถพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวระดับอําเภอ

หรือระดับจังหวัด

ในรูปแบบตางๆ เชน 

ปายประชาสัมพันธสถานที่

ทองเที่ยว แผนพับ 

หนังสือคูมือทองเที่ยว 

ซีดี ฯลฯ รวมถึงการจัด

กิจกรรมสงเสริมและ

พัฒนาการทองเที่ยว

เชน ดานสังคม อาชีพ 

วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

1. เพื่อใหแหลงทองเที่ยว

    ใน 25 อําเภอของ

    จังหวัดเชียงใหมเปนที่

    รูจักแกนักทองเที่ยว

    ชาวไทยและตางชาติ

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหมอยางยั่งยืน 

3. เพื่อกระจายรายได

    ใหประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น

    มีความภูมิใจรวมกันอนุรักษ

    และพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ในทองถิ่นที่เปนแหลง

    สรางอาชีพและรายได

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว

25 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

550,000 550,000 550,000

(2558 : 450,000)

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

5 1. ประชาชนรวมกันอนุรักษ

    รูปแบบขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และกิจกรรม

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ใหคงอยูตอไป 

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ

    สงผลตอการมีสวนรวมที่ดี

    ตอกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

3. จังหวัดเชียงใหมเปน

    ศูนยกลางการทองเที่ยวและ

    สามารถเพิ่มรายไดในระบบ

    เศรษฐกิจของจังหวัดและ

    ประเทศมากขึ้น

ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

ในภาพรวม

ของกิจกรรม

จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม พรอมจัด

ขบวนแหบุปผาชาติและอื่นๆ

ในงานมหกรรมไมดอก

ไมประดับของจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และแสดงถึง

    ความงดงามตระการตา

    ของไมดอกไมประดับ

    นานาพันธุ 

2. เพื่อเสริมสรางการ

    มีสวนรวมระหวางภาครัฐ

    ภาคเอกชนและประชาชน

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหมใหเปนศูนยกลาง

    การทองเที่ยว สรางรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดและประเทศ

จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

(2558 : 1,000,000)

จัดงานมหกรรมไมดอก

ไมประดับ จังหวัดเชียงใหม

6 สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

รวมกับ

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดเชียงใหม

1. ประชาชนรวมกันอนุรักษ

    รูปแบบขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และกิจกรรม

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ใหคงอยูตอไป 

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ

    สงผลตอการมีสวนรวมที่ดี

    ตอกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

3. จังหวัดเชียงใหมเปน

    ศูนยกลางการทองเที่ยวและ

    สามารถเพิ่มรายไดในระบบ

    เศรษฐกิจของจังหวัดและ

    ประเทศมากขึ้น

ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

และผูชมงาน

ไมนอยกวา

รอยละ 75

งานมหกรรมไมดอก

ไมประดับของจังหวัดเชียงใหม

บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ

ลานอเนกประสงคขวงประตู

ทาแพ สวนสาธารณะ

หนองบวกหาด อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม โดยจัด

กิจกรรมตางๆ เชน

 - การประกวดรถบุปผชาติ

 - การประกวดนางงาม

   บุปผชาติและนางงาม

   บุปผชาตินานาชาติ

 - การจัดนิทรรศการ

 - การแสดงและจําหนาย

   สินคาผลิตภัณฑชุมชน

            ฯลฯ

1. เพื่อเชิดชูและอนุรักษ

    ขนบธรรมเนียมประเพณี

    และแสดงถึงความงดงาม

    ตระการตาของไมดอกไม

    ประดับนานาพันธุ

2. เพื่อเสริมสรางการมี

    สวนรวมระหวางภาครัฐ 

    ภาคเอกชน และประชาชน

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหมใหเปนศูนยกลาง

    การทองเที่ยว สรางรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดและประเทศ
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 สงเสริมการทองเที่ยว

เชิงเกษตรโดยชุมชน

เพื่อการเรียนรู

"หนาวนี้ที่เมืองแกน"

1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ใหมีความนาสนใจและ

    หลากหลาย ดึงดูด

    ใหนักทองเที่ยวเดินทาง

    มาทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

    เผยแพรประวัติศาสตร

    ความเปนมาและ

    ความสําคัญของเมืองแกน

    ใหเปนที่รูจัก

3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

    สรางงาน กระจายรายได

    และสรางอาชีพใหแก

    ประชาชนในทองถิ่น

4. เพื่อสรางความเขมแข็ง

    และการมีสวนรวมของ

    ชุมชน/ทองถิ่น รองรับ

    การเขาสูประชาคม

    อาเซียน

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ

ที่เขามาทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม

300,000 300,000 300,000 1. จํานวน

นักทองเที่ยว

ที่เพิ่มขึ้น

2. รายไดจาก

การจําหนาย

สินคาของ

ประชาชนและ

ผูประกอบการ

ในเขตอําเภอ

แมแตง

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)

รวมกับ

เทศบาลเมือง

เมืองแกนพัฒนา

1. จังหวัดเชียงใหม

    มีแหลงทองเที่ยวที่

    ตรงกับกระแสความสนใจ

    และความตองการ

    และมีจํานวนนักทองเที่ยว

    เพิ่มขึ้น

2. นักทองเที่ยวและ

    ประชาชนไดรูจัก

    ประวัติศาสตร

    ความเปนมาและ

    ความสําคัญของเมืองแกน

    เพิ่มมากขึ้น

3. ประชาชนและ

    ผูประกอบการ

    มีชองทางการจําหนาย

    ผลิตภัณฑชุมชนเพิ่มขึ้น

    เปนการสรางงานและ

    กระจายรายไดสูประชาชน

    ในทองถิ่น

4. ชุมชน/ทองถิ่น 

    มีความเขมแข็งและ

    พรอมสําหรับการเขาสู

    ประชาคมอาเซียน
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ตกแตงเมืองดวย

ไมดอก ไมประดับ 

และงานประติมากรรม

1. เพื่อเพิ่มความสวยงาม

    ใหกับสถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    และเสริมสรางบรรยากาศ

    ของการทองเที่ยว

ตกแตงสถานที่ดวยไมดอกไม

ประดับ ปายประชาสัมพันธ 

กระถางพันธุไมนานาชนิด 

วัสดุอุปกรณประดับตกแตง

ตาง ๆ เชน โคม ตุง ธง 

ดอกไมประดิษฐ งาน

ศิลปกรรมตาง ๆ ฯลฯ ที่

เหมาะสมกับแนวความคิดให

สอดคลองกับสถานที่เทศกาล

หรือประเพณีศิลปวัฒนธรรม

ลานนา บริเวณสํานักงาน 

อบจ.ชม. พื้นที่ ถนน สถานที่ 

สําคัญของจังหวัดเชียงใหม 

เชน ถนนทางแยกสําคัญ 

สถานที่สําคัญ สถานที่

ทองเที่ยว และพื้นที่ที่สงผล

ตอการสงเสริมการทองเที่ยว

ใน จังหวัดเชียงใหม

30,000,000 30,000,000 30,000,000 จํานวนครั้ง/

สถานที่

ที่ไดรับ

การตกแตง

1. สถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

    มีความสวยงามมากขึ้น 

2. สงเสริมและกระตุน

    บรรยากาศของ

     การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

(2558 : 30,000,000) 



- 316 -

- 316 - (59-61) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว        

5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 บํารุงรักษาไมดอกไมประดับ

บริเวณพื้นที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อดูแล บํารุงรักษา พันธุไม

ประดับและพันธุไมตาง ๆ 

บริเวณสถานที่ที่ไดรับ

การตกแตงเสริมสราง

ทัศนียภาพและพื้นที่สําคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม

ดูแล บํารุงรักษาพันธุ 

ไมดอกไมประดับ วัสดุ

อุปกรณสําหรับงานตกแตง

งานภูมิทัศน ตามโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนตาม

ถนนทางแยกพื้นที่สําคัญ

และสถานที่สําคัญตาง ๆ 

โดยการรดน้ํา พรวนดิน 

ใสปุย พนยาฆาแมลง 

ทําความสะอาด ตัดแตง 

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

โครงการ ใหมีสภาพที่

สมบูรณและสวยงาม

อยูตลอดเวลา รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินงาน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 จํานวนครั้ง/

สถานที่ที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

ตนไม พันธุไมดอก ไมประดับ

ของสถานที่บริเวณโดยรอบมี

ความสวยงามและสราง

ความประทับใจใหแกผูมาเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 10,000,000) 
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 ปรับปรุงซอมแซม

ลานจุดชมวิวกาดเมืองผี 

บานทรายขาว หมูที่ 7 

ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

สถานที่ทองเที่ยว

ใหมีความปลอดภัย

และอํานวยความสะดวก

ใหแกนักทองเที่ยว

ซอมแซมเปลี่ยนพื้น

ลานจุดชมวิวและราวกันตก

ขนาดพื้นที่ 78 ตารางเมตร

200,000 - - ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

สถานที่ทองเที่ยว

ไดรับการปรับปรุง 

สามารถอํานวยความสะดวก

ใหแกนักทองเที่ยว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

4 กอสรางลานจอดรถยนต

และจุดชมวิวบริเวณ

แหลงทองเที่ยวถ้ําเมืองออน 

บานสหกรณ 2 หมูที่ 2 

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่ออํานวยความสะดวก

    แกนักทองเที่ยว

2. เพื่อสรางทัศนียภาพ

    ที่สวยงาม

พื้นที่ 320 ตารางเมตร 4,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

1. นักทองเที่ยวไดรับความ    

    สะดวกมากขึ้น

2. สถานที่ทองเที่ยว

    มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

เขาสูแหลงทองเที่ยว 

โครงการหลวงดอยอางขาง

บานดอยปาคา หมูที่ 11 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว 

การเดินทางไปมา สะดวก 

ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง

กวางเฉลี่ย 5 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ปรับปรุง

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

6 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว

อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 

บานเชียงหมั้น หมูที่ 15, 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8 

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานแมทะลบ หมูที่ 1 

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ปรับปรุง

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว

น้ําตกรูตะเคียน สํานักสงฆ 

ปฏิบัติธรรมหนองเบี้ย 

บานตับเตา หมูที่ 13 

ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 750 เมตร

2,925,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

8 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายโครงการพระราชดําริ 

บานเล็กในปาใหญ (ดอยดํา)

บานกองลมใหม หมูที่ 10 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง 

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2559 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 10,000 เมตร

- ป 2560 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 10,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 10,000 เมตร

2,300,000 2,300,000 2,300,000 รอยละ

ระยะทาง

ที่ปรับปรุง

นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

เขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เขาสูสถานที่

ทองเที่ยวน้ําตกแมลาด 

บานแมหาด หมูที่ 1, 

บานนามน หมูที่ 7 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง 

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

นักทองเที่ยวสามารถเดิน

ทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

10 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขาสูสถานที่

ทองเที่ยว น้ําตกแมลาด 

บานสามปู หมูที่ 2 

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง 

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2559 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

เขาสูแหลงทองเที่ยวไดอยาง

สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายเขาสถานที่ทองเที่ยว 

น้ําตกแมลาด บานสามปู 

หมูที่ 2 ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง 

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร

1,552,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ปรับปรุง

นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

เขาสูแหลงทองเที่ยวไดอยาง

สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

12 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขาสูสถานที่

ทองเที่ยวน้ําตกสายหมอก

บานหวยสมสุก หมูที่ 7 

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก  ปลอดภัย 

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

4,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

นักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

เขาสูแหลงทองเที่ยวไดอยาง

สะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 กอสรางราวกันตก

(Guard Rail) 

และติดตั้งปายแนะนํา

แหลงทองเที่ยวสายทาง

ไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย

บานพระบาทสี่รอย

หมูที่ 6 ตําบลสะลวง

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ติดตั้ง Guard Rail 

  ความยาวรวม 696 เมตร

- ติดตั้งปายแนะนํา

  แหลงทองเที่ยว 

  จํานวน 24 จุด

2,086,000 - - จํานวน

Guard Rail

และจํานวน

ปายที่

ติดตั้ง

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

14 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

เขาสูแหลงทองเที่ยวผาวิ่งชู

บานแพะดินแดง หมูที่ 2 

ตําบลฮอด 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร 

ยาว 8,000 เมตร

2,080,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

15 ขุดลอกลําน้ําปง

เพื่อการทองเที่ยว

อําเภอดอยเตา 

บริเวณทะเลสาบดอยเตา 

บานแปลง 5 หมูที่ 3 

ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    อําเภอ ดอยเตา 

    และพัฒนาใหเปน

    แหลงทองเที่ยว

    ระดับจังหวัด

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและชาวตาง

    ประเทศใหมาทองเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อใหเกิดการกระจาย

    รายไดแกประชาชน

    ในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับ

    ใชในการอุปโภค บริโภค 

    ทําการเกษตรในพื้นที่

    ตําบลทาเดื่อ ตําบลมืดกา 

    และตําบลดอยเตา

5. เพื่อปองกันการเกิดอุทกภัย

พื้นที่ 330 ไร 

ขุดลึกจากทองลําน้ําปง

เฉลี่ย 1.50 เมตร 

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 

3,000,000 ลูกบาศกเมตร

90,000,000 - - รอยละ

ของพื้นที่

ที่ขุดลอก

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1. มีแหลงทองเที่ยว

    ระดับอําเภอและสามารถ

    พัฒนาใหเปนแหลง

    ทองเที่ยวระดับจังหวัด

2. สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและชาวตาง

    ประเทศใหมาทองเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหมเพิ่ม

    มากขึ้น

3. กระตุนเศรษฐกิจและ

   การทองเที่ยวในทองถิ่น

   สามารถเพิ่มรายได

   แกประชาชนในทองถิ่น      

   ไดมากขึ้น

4. ประชาชนพื้นที่

    ตําบลทาเดื่อตําบลมืดกา 

    และตําบลดอยเตา

    มีน้ําสําหรับใชในการ

    อุปโภค บริโภค 

    ทําการเกษตรอยางเพียงพอ

5. สามารถปองกัน

    การเกิดอุทกภัยได
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

16 1. เพื่อพัฒนาแหลง

    ทองเที่ยวที่สําคัญของ

    อําเภอเชียงดาว 

    ใหพรอมสําหรับรองรับ

    นักทองเที่ยว 

2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี

    ใหกับการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

1. กอสรางพนังกันดิน 

    ขอบสระน้ําภายในพื้นที่

    พระสถูปเจดีย

    สมเด็จพระนเรศวรฯ

    กําแพงกันดินรอบสระน้ํา

    ยาว 200 เมตร 

    บันไดทางลงสระน้ํา

    กวาง 5 เมตร 

    จํานวน 2 แหง

2,500,000 - - ความพึง

ของพอใจ

นักทองเที่ยว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

2. กอสรางหองน้ํา 

    ชาย-หญิง 

    โครงสราง คสล.

1,500,000 - -

3. ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่

    พระสถูปเจดียสมเด็จ

    พระนเรศวรฯ (พื้นที่

    โดยรอบพลับพลา

    ที่ประทับ) โดยการจัด

    ภูมิทัศนดวยไมดอก 

    ไมประดับ ไมยืนตน

    วัสดุอุปกรณสําหรับ

    งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง

    งานภูมิสถาปตยกรรม

    งานศิลปหัตถกรรม

2,000,000 - -

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ภายในสถานที่ทองเที่ยว

พระสถูปเจดียสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. พระสถูปฯ มีทัศนียภาพ

    และบรรยากาศที่ดี 

    เหมาะสมกับการทองเที่ยว 

2. นักทองเที่ยวและประชาชน

    มีสถานที่ทองเที่ยวและ

    พักผอนหยอนใจแหงใหม

    ที่มีความสวยงาม 

3. จังหวัดเชียงใหมมีกิจกรรม

    ทองเที่ยวที่ดึงดูด

    นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

    และงานระบบตาง ๆ 

    รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ 

    ที่เกี่ยวของกับ

    การดําเนินการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

4. กอสรางซุมทางเขา

    พระสถูปเจดียสมเด็จ

    พระนเรศวรฯ

2,000,000 - -

5. กอสรางปายพระสถูป

    เจดียสมเด็จพระนเรศวรฯ

1,000,000 - -

6. ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง

    ภายในพื้นที่พระสถูป

    เจดียสมเด็จพระนเรศวรฯ

2,000,000 - -

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ภายในสถานที่ทองเที่ยว

พระสถูปเจดียสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

(ตอ)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 1. กอสรางน้ําพุพรอม

    ระบบแสง สี เสียง 

    ภายในหนองน้ํา 

    ริมสวนเฉลิมพระเกียรติ 

    82 พรรษา

2,000,000 - - สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

2. กอสรางระบบไฟฟา 

    แสง สี เสียง 

    ที่สรางจุดเดน จุดสนใจ

    และสรางบรรยากาศ

    ของสวนดอกไมในเวลา

    กลางคืนภายในสวน

    เฉลิมพระเกียรติ

    82 พรรษา

2,000,000 - -

3. กอสรางหองน้ํา 

    ชาย-หญิง ภายในพื้นที่

    สวนเฉลิมพระเกียรติ

    82 พรรษา

2,000,000 - -

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ

82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม

ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

1. สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

    มีทัศนียภาพและบรรยากาศ

   

    ที่ดีเหมาะสมกับ

    การทองเที่ยว

 2. นักทองเที่ยวมีสถานที่

     ทองเที่ยวและพักผอน

     หยอนใจแหงใหม

1. เพื่อสรางทัศนียภาพ

    และบรรยากาศบริเวณ

    สวนเฉลิมพระเกียรติ

    82  พรรษา

2. เพื่อปรับปรุงใหเปนสถานที่

    ทองเที่ยวและพักผอน

    หยอนใจแกนักทองเที่ยว
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

18 จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

และงานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินการสถานที่ตาง ๆ 

ดังนี้

ความพึง

พอใจของ

นักทองเที่ยว

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

1. จุดชมวิวบานเลาวู 

    อําเภอเวียงแหง 

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -

2. บริเวณทางหลวง

    หมายเลข 107

    สายเชียงใหม - ฝาง 

    ตอนสวนสน - ปงโคง

    ที่ กม. 69+305 

    (ทางแยกเขาเชียงดาว)

    ตําบลเชียงดาว 

    อําเภอเชียงดาว 

    จังหวัดเชียงใหม

1,898,000 - -

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ

สงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ

สงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

3. บริเวณทางหลวง

    หมายเลข 107

    สายเชียงใหม-ฝาง 

    ตอนสวนสน - ปงโคง

    ที่ กม.80+305 

    (แยกเมืองงาย) 

    ตําบลเมืองงาย

    อําเภอเชียงดาว 

    จังหวัดเชียงใหม

1,857,000 - - สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

4. ถนน ชม.3162 

    บานปางกวาง 

    (แมตะมาน) 

    ชวงหนาวัดธาราทิพย

    ชัยประดิษฐ

2,000,000 - -

5. บริเวณจุดใตทางแยก

    ตางระดับสนามบิน 

    ที่ กม.1+339-

    กม.1+800 

    ในทางหลวง 1141 

    ชวงตัดกับถนนสนามบิน

    (บริเวณเกาะกลาง

    ทางไปสนามบิน

    นานาชาติจังหวัด

    เชียงใหม)

2,000,000 - -
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ

สงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

6. ถนน ทล.106 

    ลําพูน-เชียงใหม 

    กม.170+093.181+686

    ตําบลสารภี 

    ตําบลยางเนิ้ง 

    อําเภอสารภี 

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

7. ถนน ชม.2001

    แยกทางหลวงหมายเลข

    108 - บานถวาย หมูที่ 2

    ตําบลขุนคง 

    อําเภอหางดง

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -

8. หมูบานถวาย

    รองรับประชาคม

    อาเซียน (AEC)

2,000,000 - -

9. หมูบานทองเที่ยว 

    OTOP (OTOP Tourism

    Village) หมูบานถวาย

    หมูที่ 2 ตําบลขุนคง

    อําเภอหางดง 

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด

(KPI)

เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อการ

สงเสริมการทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

10. บริเวณทางแยก

     ทางหลวง 1080101

     ตอนเชียงใหม - 

     ปากทางทาลี่ 

     กม.49+605 

     (สามแยกทาลี่)

1,850,000 - - สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

11. บริเวณ ทางแยก

     ทางหลวงหมายเลข

     1080102 

     ตอนปากทางทาลี่ -

     สะพานแมกลาง

     กม.57+0510 

     (สามแยกดอย

     อินทนนท)

1,891,000 - -

12. บริเวณทางแยก

     ทางหลวงหมายเลข

     10120100 

     ตอน ฮอด - วังลุง

     กม.1+125

     (สามแยกดอยเตา)

1,895,000 - -
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ยุทธศาสตรที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2,000,000 2,000,000 2,000,000

(2558 : 2,000,000)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

(2558 : 5,000,000)

3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 สํานักการชาง1. จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่

    สีเขียวเพิ่มขึ้นทําใหเกิด

    สภาพแวดลอมที่ดี 

2. สภาวะโลกรอนลดลง

จํานวนตนไม

ที่ปลูก ปละ

2,000 ตน

จัดกิจกรรมปลูกตนไม

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแก

    เมืองเชียงใหม

2. เพื่อลดภาวะโลกรอน

ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อลดภาวะโลกรอน

2 สํานักการชางรอยละของ

ระยะทางที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. สภาพภูมิทัศนบริเวณ

    ตนยางนามีความสวยงาม

    และปลอดภัยสําหรับ

    การสัญจร

2. ตนยางนาอยูในสภาพ

    สมบูรณแข็งแรงซึ่งจะเปน

    ชวยอนุรักษตนยางนา

ปรับปรุงภูมิทัศนและ

บํารุงรักษาตนยางนา

บนถนนเชียงใหม - ลําพูน

(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง)

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา บนถนน

    เชียงใหม - ลําพูน

2. บํารุง ดูแล รักษา  

    และตัดแตงตนยางนา

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา

    ใหสวยงามและปลอดภัย

    สําหรับการสัญจร

2. เพื่อใหตนยางนาอยูใน

    สภาพแข็งแรง สมบูรณ 

    และสวยงาม

ผ.0ผ.01 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5,000,000 5,000,000 5,000,000

(2558 : 5,000,000)

สํานักการชาง3 ประชาชนทุกภาคสวน

มีจิตสํานึกและความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

1. จํานวนครั้ง

ที่ อบจ. จัด

กิจกรรมหรือ

โครงการ

รณรงคฯ

2. มีผูเขารวม

กิจกรรม

ไมนอยกวา

200 คน/ครั้ง

จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบ

ตางๆ อาทิเชน อบรม สัมมนา

นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้งจัดทํา

สื่อในรูปแบบตางๆ เชน  

ปายประชาสัมพันธ  แผนพับ

โปสเตอร สติ๊กเกอร  

แผน CD-ROM ฯลฯ

สรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักใหแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในการดูแลรักษา อนุรักษ 

และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

รณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5,365,000 - -

(2558 : 2,000,000)

สํานักการชาง1. ประชาชนทราบถึง

    สถานการณคุณภาพ

    อากาศจังหวัดเชียงใหม

2. ประชาชนตระหนักถึง

    สภาพปญหาและรวมกัน

    เฝาระวังไมใหเกิดปญหา

    มลพิษทางอากาศ

คุณภาพ

ครุภัณฑ

ไดตาม

มาตรฐาน

ดึงดูด

ความสนใจ

และสามารถ

ใชในการ

เผยแพรขอมูล

ไดอยาง

เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม

จัดทําปายแสดงคุณภาพ

อากาศระบบดิจิตอล

จํานวน 2 แหง

 1. บริเวณ อบจ. สวนแยก 

     (เขตเหนือ)

 2. บริเวณ อบจ. สวนแยก

     (เขตใต)

1. เพื่อรายงานสถานการณ

    คุณภาพอากาศของ

    จังหวัดเชียงใหมให

    ประชาชนทราบ

    อยางทั่วถึง ทําใหเกิด

    การเฝาระวังไมใหสง

    ผลกระทบตอสุขภาพของ

    ประชาชนจังหวัดเชียงใหม

2. ประชาชนไดตระหนัก

    ถึงสภาพปญหาและ

    มีการเฝาระวังรวมกัน 

    ในเรื่องของสภาพอากาศ

    ที่เปลี่ยนแปลง

จัดทําปายแสดงคุณภาพ

อากาศ

4
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ชุมชนสดใส ทองถิ่นใสใจ

ดาน "สิ่งแวดลอม"

(เตาเผาขยะมูลฝอย

ไรมลพิษ-ประหยัดพลังงาน)

1. เพื่อดําเนินการตาม

    อํานาจหนาที่ของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    ในกิจการการกําจัดมูล

    ฝอยรวม

2. เพื่อแกไขปญหาขยะ

    มูลฝอยลนเมือง

    อยางเรงดวนและยั่งยืน

3. เพื่อจัดใหมีการจัดกลุม

    ของการกําจัดขยะมูลฝอย

    รวมไปยังพื้นที่ตาง ๆ 

    ไมใหเกิดการจัดการรวม

    ในพื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง

    ที่มีรูปแบบของการจัดการ

    ขนาดใหญกอใหเกิด

    ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

    ในพื้นที่บริเวณโดยรอบ

4. เพื่อใหการจัดการขยะ

    มูลฝอยเปนไป

    อยางมีประสิทธิภาพ

เตาเผาขยะมูลฝอย

ไรมลพิษมีอัตราการเผา

ขยะมูลฝอย ขนาด 2 ตัน/วัน 

พรอมโรงเรือนปกคลุมเตา 

ในเขตพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 38 จุด

76,000,000 - - 1. ทําการ

ติดตั้งเตา

เผาขยะ

ไรมลพิษ

และโรงเรือน

คลุมเตา 

ครบ 100%

2. หนวยงาน

ในพื้นที่ 

รับบริหาร

จัดการ 

ครบ 100%

1. การจัดการขยะมูลฝอย

    ในภาพรวมของจังหวัด

    มีประสิทธิภาพ

2. องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นประหยัดคาใชจาย

    ในการกําจัดขยะมูลฝอย

    ในพื้นที่

3. แกไขปญหาขยะมูลฝอย

    ในวงกวาง และเกิด

    แนวรวมในการจัดการ

    แกไขปญหาขยะมูลฝอย

4. สามารถลดผลกระทบ

    จากการรวมศูนยการ

    จัดการขยะมูลฝอย    

5. จังหวัดเชียงใหม

    มีการบริหารจัดการ

    และการกําจัดขยะที่ถูกวิธี

สํานักการชาง

และ

สํานักปลัดฯ

(ฝายนิติการฯ)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ชุมชนสดใส ทองถิ่นใสใจ

ดาน "สิ่งแวดลอม"

(เตาเผาขยะมูลฝอย

ไรมลพิษ-ประหยัดพลังงาน)

(ตอ)

    โดยนําเอาการจัดการ

    เขาไปในพื้นที่เปาหมาย

    ทําใหไมเปนภาระ

    คาใชจายดานการขนสง

    ขยะมูลฝอยไปยังสถานที่

    สําหรับจัดการขยะมูลฝอย

    แบบรวมศูนย

5. เพื่อใหมีวิธีการจัดการขยะ

    มูลฝอยแบบไมกอใหเกิด

    มลพิษตอสิ่งแวดลอมและ

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหมไดใชประโยชน

    รวมกัน

สํานักการชาง

และ

สํานักปลัดฯ

(ฝายนิติการฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

27,000,000 27,000,000 27,000,000

(2558 : 27,000,000)

500,000 500,000 500,000

(2558 : 500,000)

บริหารจัดการโรงงานทําปุย

หมักจากของเหลือใช

2

สํานักการชาง3 ประชาชนทุกภาคสวน 

มีความรูและความเขาใจ

ในการดําเนินการของโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

จํานวนครั้ง

ของผูที่มา

ศึกษาดูงาน

จํานวน

12 ครั้ง/ป

จัดนิทรรศการ อบรม สัมมนา

หรือจัดทําสื่อเผยแพร  

ประชาสัมพันธโครงการ 

ในรูปแบบตางๆ เชน ปาย 

แผนพับ สติ๊กเกอร ฯลฯ

เพื่อเสริมสรางความรูและ

ความเขาใจในการดําเนินการ

โรงงานทําปุยหมักจากของ

เหลือใช ใหแกประชาชน

ในทุกภาคสวน

ประชาสัมพันธโรงงานทําปุย

หมักจากของเหลือใช

สํานักการชาง1. สามารถบริหารจัดการ

    โรงงานทําปุยหมักจากของ

    เหลือใช

2. ลดผลกระทบตอประชาชน

    และสิ่งแวดลอมบริเวณ

    พื้นที่โครงการ

จํานวน อปท. 

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ไมนอยกวา 

15 แหง

บริหารจัดการโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหสามารถบริหาร

    จัดการโรงงานทําปุยหมัก

    จากของเหลือใชไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดผลกระทบตอ

    ประชาชนและสิ่งแวดลอม

    บริเวณพื้นที่โครงการ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1,500,000 1,500,000 1,500,000

(2558 : 1,500,000)

1,500,000 1,500,000 1,500,000

(2558 : 1,500,000)

สํานักการชางทราบผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถ กําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากจาก

โรงงานฯ

มีการติดตาม

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

จากโรงงาน

ทําปุยหมักฯ

ไมนอยกวา 

3 ครั้ง/ป

4 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากการ

ดําเนินการโรงงานทําปุยหมักฯ

เชน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ

เพื่อติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถกําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาที่เกิด

จากโรงงานฯ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากโรงงานทํา

ปุยหมักจากของเหลือใช

สํานักการชาง5 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพ

    อากาศ คุณภาพน้ํา ฯลฯ 

    ของจังหวัดเชียงใหม

2. มีมาตรการที่เหมาะสม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

มีการตรวจวัด/

เก็บขอมูล

คุณภาพน้ํา

ในแมน้ํา

สายหลักที่

ไหลผาน

จังหวัด 

ไมนอยกวา

1 ครั้ง/ป

1. ตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน 

    คุณภาพน้ํา 

    คุณภาพอากาศ ฯลฯ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. กําหนดมาตรการที่

    เหมาะสมในการปองกัน

    และแกไขปญหา

    สิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อกําหนดมาตรการ

    ที่เหมาะสมในการแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

500,000 500,000 500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 500,000

(2558 : 500,000)

สํานักการชาง7 เจาหนาที่ภายในหนวยงาน

มีความรู มีความเขาใจและ

สามารถทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

อยางมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ผูเขารับ

การอบรมตาม

โครงการฯ

จํานวน 50 คน

จัดสงเจาหนาที่

ภายในหนวยงานเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับงานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ภายในหนวยงานเกี่ยวกับ

การทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ในหนวยงานเกี่ยวกับ

การทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สํานักการชาง6 1. การเผากิ่งไมใบไม และ

    เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการ

    เกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม

    และพื้นที่โลงลดลง

2. ลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

จํานวน อปท.

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ในการยอย

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา

10 แหง

ใหบริการยอยกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรแกประชาชน

และหนวยงานในพื้นที่ที่มี

อัตราการเผาสูง

1. เพื่อลดปญหาการเผากิ่งไม

    ใบไม และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

    ทางการเกษตรในพื้นที่

    เกษตรกรรมและพื้นที่โลง

2. เพื่อลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

ยอยกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร



- 339 -

- 339 - (59-61) ธรรมชาต+ิสิ่งแวดลอม     

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5,000,000 5,000,000 5,000,000

(2558 : 5,000,000)

1,000,000 1,000,000 1,000,000

(2558 : 1,000,000)

สํานักการชาง9 ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลผลการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

1. จํานวน

กิจกรรม/

โครงการ

ไมนอยกวา 

4 โครงการ/ป 

2. มีผูเขารวม

ไมนอยกวา 

50 คน/

โครงการ

ผลการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีสวนได

สวนเสียตอโครงการของ

อบจ.เชียงใหม

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย

ตอโครงการของอบจ.เชียงใหม

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตอโครงการที่ 

อบจ.เชียงใหม จะดําเนินการ

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลดานความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่ 

อบจ.เชียงใหม

จะดําเนินการ

ไมนอยกวา 

2 โครงการ/ป

1. ผลการศึกษา

    ความเหมาะสมของ

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

2. ผลการศึกษาผลกระทบ

    สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

เพื่อศึกษาความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่

อบจ.เชียงใหม จะดําเนินการ 

สําหรับประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการ

ศึกษาความเหมาะสมและ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

จะดําเนินการ

สํานักการชาง8
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 ศึกษาความเปนไปได

เบื้องตน การกอสรางระบบ

รวบรวมน้ําเสียและระบบบําบัด

น้ําเสียรวมในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม

    ในการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและระบบ

    บําบัดน้ําเสียรวม

2. เพื่อศึกษารูปแบบ 

    ในการรวบรวมน้ําเสีย

    และระบบบําบัดน้ําเสียรวม

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. หาที่ดินที่เหมาะสม

    เพื่อการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและ

    ระบบบําบัดน้ําเสียรวม

2. ออกแบบขั้นตนระบบ

    รวบรวมน้ําเสีย

    และระบบบําบัดน้ําเสียรวม

3. พิจารณาเปรียบเทียบ

    ระบบบําบัดน้ําเสียรวม

    ที่เหมาะสมกับพื้นที่

    โครงการ

4. ศึกษาองคกรที่เกี่ยวของ

    เพื่อการวิเคราะหรูปแบบ

    พรอมทั้งศึกษาระบบ

    ระบายน้ําเดิมที่มีในพื้นที่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 พื้นที่

ที่เหมาะสม 

รวมถึง

รายละเอียด

ระบบรวบรวม

น้ําเสีย

และระบบ

บําบัด

น้ําเสียรวม

ที่ถูกตอง

ตามหลัก

วิชาการในพื้นที่

จังหวัด

เชียงใหม

1. ไดพื้นที่ที่เหมาะสม

    ในการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและ

    ระบบบําบัดน้ําเสียรวม

2. ไดรูปแบบระบบรวบรวม

    น้ําเสียและระบบบําบัด

    น้ําเสียรวมที่เหมาะสม

    และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง



- 341 -

- 341 - (59-61) ธรรมชาต+ิสิ่งแวดลอม     

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว

บริเวณโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหผูที่สนใจนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

จัดทําแปลงสาธิตปลูกผัก

สวนครัว บริเวณโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 จํานวนผูสนใจ

ศึกษาดูงาน

แปลงสาธิต

ปลูกผัก

สวนครัวฯ

ประชาชนผูสนใจมีความรู

ความเขาใจจากรูปแบบ

แปลงสาธิตและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

สํานักการชาง

2 ทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

เพื่อนํากิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรมาทํา

เปนปุยหมักแทนการนําไปเผา

 ทําใหปญหามลพิษทาง

อากาศของจังหวัดเชียงใหม

ลดลง

ปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน อปท.

ที่ อบจ. 

ประสาน

ความรวมมือ

ในการทํา

ปุยหมักจาก

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา 

10 แหง

ปริมาณการเผากิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรลดลง 

ทําใหปญหามลพิษทางอากาศ

ของจังหวัดเชียงใหมลดลง

สํานักการชาง

3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 ศึกษาวิจัยดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาใช

ในการบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของ อบจ.เชียงใหม

ผลการศึกษาวิจัย

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

อบจ. ได

ดําเนินการ

ศึกษาและ

สามารถ

นําไปใช

ประโยชน

ตอ อบจ. 

ไดไมนอยกวา 

1 โครงการ

นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย

มาใชในการบริหารจัดการ

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง
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ยุทธศาสตรที่ 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม

เปนเครือขายเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคของยูเนสโก 

(สาขาหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบาน:CRAFT And Folk Art)

เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน

สนับสนุนใหเมืองเชียงใหม

ใหมีศักยภาพและความพรอม

ในการเปนเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคของยูเนสโก

ในสาขาหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบาน

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ

และหัถตกรรมในดานตาง ๆ

อาทิ การฝกอบรมสัมมนา

การจัดทําเวทีประกวด

การพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ

ใหกับผูที่เกี่ยวของกับ

งานศิลปหัตถกรรมในเมือง

เชียงใหม ดําเนินกิจกรรม

ที่ครอบคลุมสอดคลองกับ

องคประกอบคุณสมบัติของ

การเปนเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรค

4,500,000

(2558 : 3,000,000)

4,500,000 4,500,000 จํานวน

กิจกรรมที่

สอดคลองกับ

องคประกอบ

หลักเกณฑ

ขององคการ

ยูเนสโก

จังหวัดเชียงใหมมีขอมูล

โครงการ/กิจกรรม ที่เปน

หลักฐานตามเกณฑเมือง

สรางสรรคขององคการ

ยูเนสโกกําหนด สามารถใช

เปนหลักฐานประกอบ

การสมัครเขารับการคัดเลือก

การเปนเมืองสรางสรรค

ดานหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบานจากองคการยูเนสโก

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ผ.0ผ.01 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษและพัฒนา

พื้นที่ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

(ระยะที่ 1)

1. เพื่อการปกปกรักษา

    คุมครอง ฟนฟูและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตรและ

    ศิลปวัฒนธรรมของเมือง

    เชียงใหม

2. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

    ดานการอนุรักษและ

    และพัฒนาพื้นที่

    ประวัติศาสตรและ

    วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

    ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

3. เพื่อกําหนดนโนบาย

    รวมกันของทุกภาคสวน

    ที่เกี่ยวของ อาทิ ภาครัฐ

    ภาคเอกชน องคกรปกครอง

    สวนทองถิ่นและประชาชน

    ในการดําเนินการสนับสนุน

    การอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตร

    วัฒนธรรมตามแนวทาง

    เมืองมรดกโลก

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเชียงใหมตามแนวทาง

ของเมืองมรดกโลก 

โดยมุงเนนความรวมมือ

จากทุกภาคสวน

10,130,000 10,130,000 10,130,000 แผนปฏิบัติการ

ดานการ

อนุรักษ

และพัฒนา

พื้นที่

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม

ตามแนวทาง

เมืองมรดกโลก

1. ประชาชนมีความตระหนัก

    และรวมมือกัน ฟนฟูและ

    พัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร

    และศิลปวัฒนธรรมของ

    เมืองเชียงใหม

2. มีกรอบแนวทางสําหรับ

    การอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ทางประวัติศาสตร

    และวัฒนธรรมของเมือง

    เชียงใหม เตรียมพรอม

    ในการเสนอเมืองเชียงใหม

    เปนเมืองมรดกโลก

3. มีแนวทางการอนุรักษ

    และพัฒนาเมืองเชียงใหม

    ที่สมดุลและมีทิศทาง

    ที่ชัดเจนเปนประโยชน

    ตอการรักษาเมืองเชียงใหม

    เพื่อเปนมรดกโลก

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณี

ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    กิจกรรมทางศาสนาและ

    สงเสริม อนุรักษ สืบสาน 

    ฟนฟู วัฒนธรรม ประเพณี

    ที่สําคัญของทองถิ่น

    ตามวิถีลานนาและชนเผา

2. เพื่อเสริมสรางความภาค

    ภูมิใจในความหลากหลาย

    ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต

    ลานนาและชนเผา

    ในจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    เครือขายการเฝาระวัง

    ทางวัฒนธรรมทองถิ่น

    และการขับเคลื่อนสูสังคม

    และวัฒนธรรมอาเซียน

    และโลก

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

    เชียงใหม

2. องคกรและเครือขายทาง

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    และตางประเทศ

100,000,000
(2558 : 100,000,000)

100,000,000 100,000,000 1. โครงการ/

กิจกรรมที่

สนับสนุน

สงเสริม

ไดทั่วถึง

ครอบคลุม

ทุกอําเภอ

2. มีองคกร

และเครือขาย

ทางศาสนา

และวัฒนธรรม

รวมดําเนินงาน

ในทุกพื้นที่

ทั้งระดับ

อําเภอและ

จังหวัด

1. กิจกรรมทางศาสนา 

    วัฒนธรรมประเพณี 

    ภูมิปญญาทองถิ่นที่

    สําคัญของทองถิ่น

    ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

    เผยแพรและสืบสาน 

    ใหคงอยูตอไป

2. กิจกรรมที่สําคัญทาง

    ศาสนา ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี ที่เปนเอกลักษณ

    ของลานนาไดรับการ

    ปฏิบัติสืบทอดตอไป

3. มีการขับเคลื่อนสูสังคม

    และวัฒนธรรมอาเซียน

    และโลก

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 เครือขายการอนุรักษ

ฟนฟูและพัฒนามรดก

ทางวัฒนธรรมลานนาและ

เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม

(The Sacred City of 

Chiang Mai)

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    เครือขายความรวมมือ

    การอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

    และพัฒนามรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนา

    และประวัติศาสตร

    เชียงใหมอันศักดิ์สิทธิ์

    และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล

2. เพื่อพลิกฟน เรียนรู

    วัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    ใหเกิดความภาคภูมิใจและ

    สืบสานคุณคาความเปน

    ลานนา

3. เพื่อแสดงความเคารพ

    สักการะแดบรรพชน

    ผูสถาปนาเมืองเชียงใหม

1. จัดพิธีรําลึกประวัติศาสตร

    และเคารพสักการะ

    แดบรรพชนในวาระ

    ครบรอบอายุเมือง

    เชียงใหม

2. เครือขายในการอนุรักษ

    ฟนฟูและสืบสาน

    วัฒนธรรม ภูมิปญญาและ

    วิถีชีวิตลานนาเต็มพื้นที่

3. การพัฒนาและอนุรักษ

    มรดก สถาปตยกรรมและ

    ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม

    ลานนาและเมือง

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

4. สงเสริมการจัดทํา

    หลักสูตรทองถิ่น

    รักษเชียงใหม 

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

1,000,000

(2558 : 3,000,000)

1,000,000 1,000,000 1. สามารถอนุรักษ ฟนฟู

    และพัฒนามรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    อันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล

    และยั่งยืน

2. มีอัตลักษณหลากหลาย

    ทางวัฒนธรรม

    นําการศึกษาเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

โครงการ

กิจกรรมที่

ใหการ

สงเสริม

สนับสนุน

การอนุรักษ

มรดกทาง

วัฒนธรรม

และเมือง

ประวัติศาสตร

เชียงใหม

รวมกับ

เครือขาย

ทุกระดับ

ทั้งในและ

ตางประเทศ
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ยุทธศาสตรที่ 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสรางการเรียนรูและ

ทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนศูนยกลางของเด็ก

    และเยาวชน จ.เชียงใหม

    ในการดําเนินงาน

    ดานการสงเสริม สนับสนุน

    และพัฒนาตลอดจนปองกัน

    และแกไขปญหาเด็กและ

    เยาวชนในทุกระดับ

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การพัฒนาการเรียนรู

    ทักษะชีวิตใหกับเด็กและ

    เยาวชน

1. เครือขายสภาเด็กและ

    เยาวชนในระดับโซน

    เหนือ กลาง และใต

    ของจังหวัดเชียงใหม 

2. จัดตั้งศูนยเยาวชน

    อบจ.เชียงใหมพรอมจัดทํา

    สื่อประชาสัมพันธ

    ทุกรูปแบบและจัดซื้อ

    ครุภัณฑสําหรับ

    การดําเนินงานของ

    ศูนย ฯ ประกอบดวย

2,000,000

(2558 : 5,000,000)

2,000,000 2,000,000 1. มีศูนย

พัฒนา

เยาวชน 

ประชาชน

จ.เชียงใหม

1 แหง

2. มีโครงการ

สงเสริม

สนับสนุน

การพัฒนา

เด็กและ

เยาวชนที่

1. จังหวัดเชียงใหมมี

    ศูนยกลางการทํางาน

    การประสานงาน สงเสริม

    สนับสนุนการพัฒนาเด็ก

    และเยาวชนของจังหวัด

    อยางเปนรูปธรรมและ

    ยั่งยืน

2. มีการพัฒนาองคความรู

    ทักษะ ประสบการณ

    ที่สําคัญใหเด็กและ

    เยาวชน

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ผ.0ผ.01 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เสริมสรางการเรียนรูและ

ทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

- ชุดเครื่องดนตรีสากล

   1 ชุด ๆ ละ 221,000 บาท

- ชุดโตะปูน 5 ชุด ๆ ละ

   4,200 บาท 

   รวม 21,000 บาท

เปนการสราง

เครือขาย

อยางยั่งยืน

ในระดับโซน

3. เด็กและเยาวชนไดมี

    การแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

    ประสบการณที่เปน

    ประโยชนรวมกัน

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

- โตะพับอเนกประสงค

   ขนาด 75x150x75 ซม.

   จํานวน 10 ชุด ๆ ละ

   1,200 บาท 

   รวม 12,000 บาท

- เกาอี้พลาสติกเกรด A 

   จํานวน 50 ตัว ๆ ละ

   200 บาท 

   รวม 10,000 บาท

- เสาอเนกประสงค

   ปรับระดับได/มีลอเลื่อน

   พรอมตาขาย 

   (เสาวอลเลย/ตะกรอ/

   แบดมินตัน) จํานวน 2 ชุด

   ชุดละ 35,000 บาท

   รวม 70,000 บาท

3. เพื่อสงเสริมและจัดกิจกรรม

    พื้นที่สรางสรรค เปดโอกาส

    ใหเด็กและเยาวชนได

    แสดงออกซึ่งความคิดเห็น

    ความรู และความสามารถ

    ตามความถนัดและสนใจ

    รวมทั้งการรายงาน

    สถานการณเด็กและ

    เยาวชนในสังคมที่เกิดขึ้น

    ตามความจริง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

- ชุดเครื่องเสียงสนาม

   จํานวน 1 ชุด 

   ชุดละ 20,000 บาท

- สื่อสรางสรรคสําหรับ

   เด็กและเยาวชน เพื่อการ

   บริการสาธารณะเชิงรุก

   (ศูนยการเรียนรู ITC / 

   การผลิตสื่อ เด็กและเยาวชน

   อบจ.ชม.) ดังนี้

1. เครื่องมัลติมีเดีย

    โปรเจคเตอรระดับ XGA

    ขนาดไมนอยกวา 3,500

    ANSI Lumens 1 เครื่อง

    เครื่องละ 39,000 บาท

2. จอรับภาพชนิดมอเตอร

    ไฟฟา ขนาด 150 นิ้ว

    1 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท

3. เครื่องคอมพิวเตอร

    แมขาย 1 เครื่อง

    เครื่องละ 150,000 บาท

เสริมสรางการเรียนรูและ

ทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4. โทรทัศน แอล อี ดี 

    (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

    จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

    26,000 บาท

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

5. เครื่องเสียงชุดประชุม 1 ชุด

    ไมโครโฟน 6 ตัว 

    ราคา 30,000 บาท

6. คาเชาสัญญาณ

    อินเตอรเน็ตความเร็วสูง

    เดือนละ 1,500 บาท

    จํานวน 12 เดือน  

    รวม 18,000 บาท

7. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

    ทุกรูปแบบ เอกสาร

    สิ่งพิมพ ปาย โปสเตอร

    แผนพับฯลฯ 50,000 บาท

8. โตะเทเบิลเทนนิส

    จํานวน 5 ชุด ๆ ละ

    10,000 บาท

    รวม 50,000 บาท

เสริมสรางการเรียนรูและ

ทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่

1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

    เชิงพื้นที่ในรูปแบบภาคีและ

    สภาการศึกษาเชียงใหม

2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

    ทางการศึกษาและการ

    ยกระดับคุณภาพการเรียนรู

    ตามศักยภาพของผูเรียน

    อยางหลากหลาย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีสภา

การศึกษา

หรือคณะ

กรรมการ

ที่เรียกชื่อ

อยางอื่นที่มี

องคประกอบ

คณะกรรมการ

จากทุก

ภาคสวน

ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

2. มีแผน

แมบท

การพัฒนา

การศึกษา

(Blue Print)

1. การศึกษาจังหวัดเชียงใหม

    มีมาตรฐานทัดเทียมกัน

    มีเอกลักษณและอัตลักษณ

    เชียงใหม

2. เด็กและเยาวชน

    มีคุณภาพและศักยภาพ

    ในการศึกษาตอและ

    การประกอบอาชีพ

    สูการเปนพลเมือง

    ที่เขมแข็งในการพัฒนา

    เชียงใหมในอนาคต

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

1. นักเรียนระดับ

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 350,000 คน

2. สงเสริมและพัฒนาภาคี

    เครือขายเชียงใหม 

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    เชิงพื้นที่ อาทิ 

    - ประชุมสัมมนาระดม

       แนวคิด/ทรัพยากร

    - สื่อสารเพื่อการรวม

       เรียนรู

    - ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา

    - สํานักเลขานุการภาคี ฯ

    - ติดตามและประเมินผล

3. จัดตั้งสภาการศึกษา

    จังหวัดเชียงใหมหรือ

    คณะกรรมการที่เรียกชื่อ

    อยางอื่น

4. สงเสริมและสนับสนุน

    การจัดโครงการตาม

    แนวทางการปฏิรูปการ

    ศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู

เพื่อสรางความเขมแข็งของ

ลูกเสือชาวบานจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ

    และเจตคติดานกิจการ

    ลูกเสือใหกับกลุมลูกเสือ

    ชาวบานในจังหวัด

    เชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของกลุมลูกเสือชาวบาน

    ในการชวยกันพัฒนา

    สังคม

กลุมลูกเสือชาวบาน

ในจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 2,000,000)

1,000,000 1,000,000 จัดโครงการ

สนับสนุน

สงเสริมการ

ดําเนินงาน

ของกลุม

ลูกเสือ

ชาวบาน

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

1. กลุมลูกเสือชาวบาน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    มีความรู ทักษะ เจตคติ

    ที่ดีตอการทํากิจกรรม

    ของกลุมลูกเสือชาวบาน 

2. กลุมลูกเสือชาวบาน

    มีสวนรวมในการ

    ชวยเหลือและพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 หองสื่อการเรียนกาารสอน

ระบบมัลติมีเดีย School 

online เพื่อใหโรงเรียน

เปนศูนยกลางการเรียนรู

ของชุมชนกาวสูโรงเรียน

มาตรฐานสากล พัฒนา

นักเรียนสูประชาคม

ASEAN

1. เพื่อใหมีครุภัณฑ

    ทางการศึกษาสําหรับ

    ใชเปนสื่อในการเพิ่มเติม

    ความรูใหกับนักเรียน

2. เพื่อยกระดับคุณภาพ

    มาตรฐานทางการศึกษา

    ยุคใหมใหนักเรียน

    ในจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียน

    ใหพรอมเขาสูประชาคม

    อาเซียน

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 - 6

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ

ทางการศึกษาใหโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 - 6 

ป 2559 : 80 โรงเรียน

ป 2560 : 78 โรงเรียน

50,088,000
(2558 : 40,000,000)

48,835,800 - จํานวน

โรงเรียน

ที่มีการใช

ครุภัณฑ

ทางการ

ศึกษาเปนสื่อ

ในการเรียนรู

อยางมี

ประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน

1. มีครุภัณฑทางการศึกษา

    เพียงพอในการใชเปน

    สื่อเพิ่มเติมความรู

    ใหกับนักเรียน

2. ระดับคุณภาพทาง

    การศึกษาของนักเรียน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มสูงขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

รวมกับ

สํานักงาน

เขตพื้นที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

เชียงใหม

เขต 1 - 6

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 โรงเรียนผูปกครอง 1. เพื่อใหผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    พฤติกรรมเด็กและสามารถ

    สงเสริมพัฒนาการเด็ก

    ตามชวงวัยได

2. เพื่อเสริมสรางความเขาใจ

    บทบาทของผูปกครอง

    และอิทธิพลของครอบครัว

    ที่มีตอเด็ก

3. เพื่อสรางความรวมมือ

    ระหวางโรงเรียนและ

    ผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

    รับทราบกลไกปญหา

    และพัฒนาการเด็กตาม

    ชวงวัย

อบรมใหความรูแกผูปกครอง

นักเรียนของสถาบันการศึกษา

ทุกประเภท ทุกสังกัดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม จํานวน

50,000 คน

5,000,000

(2558 : 5,000,000)

5,000,000 5,000,000 จํานวน

ผูปกครอง

ที่เขารวม

อบรม 

รอยละ 80 

ขึ้นไป

1. ผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    ที่ถูกตอง สามารถดูแลเด็ก

    ไดอยางเหมาะสม

2. ผูปกครองเปนตัวอยางที่ดี

    สามารถเปนผูใหคําปรึกษา

    แกเด็กไดอยางถูกตอง

3. โรงเรียนและผูปกครอง

    มีความรวมมือ

    ในการพัฒนาเด็กรวมกัน

    อยางตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การเรียนรูการพัฒนา

    ทักษะและคุณภาพชีวิต

    ประชาชน

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมทางการ

    ศึกษาในระบบ นอกระบบ

    และตามอัธยาศัยของ

    องคกรเครือขายทาง

    การศึกษา

3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    การจัดการเรียนการสอน

    โดยใชสื่ออุปกรณ

    เทคโนโลยีทางการศึกษา

4. เพื่อเสริมสรางโอกาส

    การเขาถึงแหลงเรียนรู

    และวิถีการเรียนรูที่ดี 

    มีมาตรฐานแกเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน 

    นักศึกษา ประชาชน

    ทั่วไป ในจังหวัด

    เชียงใหม

2. เครือขายองคกรและ

    สถาบันทางการศึกษา

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    และตางประเทศ

3. สงเสริมและสนับสนุน

    โครงการตามแนวทาง

    ปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหมเชิงพื้นที่

50,000,000
(2558 : 50,000,000)

50,000,000 50,000,000 1. จํานวน

กิจกรรม/

โครงการ

ที่จัดสงเสริม

สนับสนุน

การศึกษา

ทั้ง 3 ระบบ

อยางทั่วถึง

ทุกพื้นที่และ

ทุกชวงวัย

2. ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

ภาพรวม

จังหวัดสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง

1. ประชาชนมีทักษะการ

    เรียนรูและทักษะชีวิต

    เปนพลเมืองเชียงใหม

    ที่มีศักยภาพ

2. ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม ไดรับการ

    พัฒนาและสงเสริม

    การศึกษาทั้งในระบบและ

    นอกระบบตามอัธยาศัย

3. มีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี

    ทางการศึกษาและ

    แหลงเรียนรูที่สามารถ

    สนับสนุนการจัดการเรียน

    การสอนไดอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    หลากหลาย

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 อุดหนุนการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดน

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อสนองพระราช

    กรณียกิจ สมเด็จพระเทพ

    รัตนราชสุดาฯ

    ในดานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    คุณภาพการศึกษาของ

    เด็กนักเรียนที่ดอยโอกาส

    และอยูหางไกลใหเขาถึง

    การจัดการศึกษาที่ดี 

    มีคุณภาพมาตรฐาน

3. เพื่อใหบรรลุตามบันทึก

    ขอตกลงความรวมมือ 

    (MOU) สงเสริมการศึกษา

    ระหวาง อปท. และ

    กองกํากับการตระเวน

    ชายแดนจังหวัดเชียงใหม

1. จัดงบประมาณอุดหนุน

    การศึกษาของโรงเรียน

    สังกัดกองกํากับการ

    ตํารวจตระเวนชายแดน

    จังหวัดเชียงใหม 

    รวม 12 แหง    

2. ติดตามและประเมินผล

    สําเร็จ

2,000,000

(2558 : 2,000,000)

2,000,000 2,000,000 โรงเรียน ตชด. 

ทั้ง 12 แหง

มีบุคลากร

ที่เพียงพอ

ตอการจัด

การศึกษา

1. สามารถสนองตอบตอ

    พระราชกรณียกิจสมเด็จ

    พระเทพฯ ดานการ

    ศึกษาฯ

2. เด็กนักเรียนที่ดอยโอกาส

    ทางการศึกษาและ

    อยูหางไกลมีโอกาส

    เขาถึงการจัดการศึกษา

    ที่ดีมีคุณภาพและ

    มีมาตรฐาน

3. อปท. และกองกํากับการ

    ตํารวจตระเวนชายแดน

    จังหวัดเชียงใหม บรรลุ

    ผลสําเร็จในการดําเนิน

    การตามบันทึกขอตกลง

    ความรวมมือ (MOU)

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 ระบบจัดการเรียนรู

เพื่อเตรียมความพรอม

สูการปฏิรูปการศึกษา

1. เพื่อใหมีครุภัณฑ

    ทางการศึกษาสําหรับ

    ใชเปนสื่อในการเพิ่มเติม

    ความรูใหกับนักเรียน

2. เพื่อยกระดับคุณภาพ

    มาตรฐานทางการศึกษา

    ยุคใหมใหนักเรียน

    ในจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงเรียน

    ใหพรอมเขาสูประชาคม

    อาเซียน

อุดหนุนสํานักงานเขตพื้นที่

มัธยมศึกษา เขตที่ 34 

(จังหวัดเชียงใหม) เพื่อจัดซื้อ

ครุภัณฑทางการศึกษาให

โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาที่ 34 

(จังหวัดเชียงใหม) 

จํานวน 34 โรงเรียน

35,000,000 - - จํานวน

โรงเรียน 

ที่มีการใช

ครุภัณฑ

ทางการศึกษา

ในการเรียนรู

อยางมี

ประสิทธิภาพ

ไดมาตรฐาน

1. มีครุภัณฑทางการศึกษา

   เพียงพอในการใชเปน

   สื่อเพิ่มเติมความรูให

   กับนักเรียน

2. ระดับคุรภาพททางการ

   ศึกษาของนักเรียนใน

    จังหวัดเชียงใหมเพิ่ม

    สูงขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษา)

รวมกับ

สํานักงาน

เขตพื้นที่

มัธยมศึกษา

เขตที่ 34

(จังหวัดเชียงใหม)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมทุนการศึกษาตอ

สําหรับนักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

และปจจัยพื้นฐานทาง

การศึกษาและสงเสริมให

นักเรียนในสังกัดไดเขา

ศึกษาตอในระดับสูงกวา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนทุน

    การศึกษา (ตอเนื่อง)

    ใหกับนักเรียนในสังกัด

    อบจ.เชียงใหม ที่ไดรับ

    คัดเลือกใหเปนผูไดรับทุน

    ในปงบประมาณที่ผานมา 

    จํานวน 162 คน

2. สนับสนุนทุนการศึกษา

    ใหนักเรียนในสังกัด

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ที่เรียนดี

    แตขาดทุนทรัพย

    ไมนอยกวา 40 คน

5,800,000

(2558 : 5,200,000 )

6,100,000 5,900,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการและ

จํานวนผูไดรับ

ทุนการศึกษา

นักเรียนในสังกัด 

อบจ.เชียงใหม ที่เรียนดี

แตขาดแคลนทุนทรัพย 

ไดเขาศึกษาตอในระดับสูง

กวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 สงเสริมทรัพยากรและปจจัย

ความพรอมเพื่อประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เชียงใหม

1. เพื่อจัดสรรทรัพยากร

    ครุภัณฑยานพาหนะ

    ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการศึกษาให

    โรงเรียนในสังกัด    

2. เพื่อสรางคุณภาพและ

    มาตรฐานในการจัดบริการ

    บริหารการศึกษาและ

    จัดการเรียนรู

3. เพื่อจัดบริการและอํานวย

    ความสะดวกคลองตัว

    ในการปฏิบัติราชการและ

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

4. เพื่อลดภาระคาใชจาย

    ของผูปกครองและโรงเรียน

รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 

(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 

(โรงเรียนบานศาลา)

1,294,000

(2558 : 2,432,400)

- - จํานวน

นักเรียน

และบุคลากร

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

1. มีครุภัณฑยานพาหนะ

    สําหรับใชในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการจัด

    การศึกษาใหโรงเรียน

    ในสังกัดทั้ง 4 แหง

2. การจัดการบริการบริหาร

    การศึกษาและการจัดการ

    เรียนรูมีคุณภาพและ

    มาตรฐาน

3. สามารถบริการและ

    อํานวยความสะดวก

    ในการปฏิบัติราชการและ

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

4. คาใชจายของผูปกครอง

    และโรงเรียนลดลง

สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 1. คาบริหารจัดการโรงเรียน 3,000,000 3,500,000 4,000,000

2. คาวัสดุการศึกษา 1,500,000 1,700,000 2,000,000

3. คาพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษา

1,000,000 2,000,000 3,000,000

4. คาใชจายในการปรับปรุง 

    หลักสูตรสถานศึกษา

50,000 100,000 150,000

5. คาใชจายในการพัฒนา

    ขาราชการครูของโรงเรียน

    สังกัด อปท.

600,000 800,000 1,000,000

6. คาใชจายในการรณรงค

    ปองกันยาเสพติด

    ในสถานศึกษา

100,000 200,000 300,000

7. คาสาธารณูปโภค 1,000,000 1,200,000 1,400,000

8. คาใชจายอินเตอรเน็ต

    โรงเรียน

150,000 200,000 250,000

9. คาใชจายในการพัฒนา

    หองสมุดโรงเรียน

200,000 300,000 400,000

10. คาใชจายในการพัฒนา 

      แหลงเรียนรูโรงเรียน

100,000 200,000 300,000

11. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ 

      นักเรียนยากจน

300,000 500,000 700,000

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษาของโรงเรียนใหได

    เกณฑมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการ

    พัฒนาอยางสมดุลและ

    เปนระบบตอเนื่องเปนไป

    ตามบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารโรงเรียนโดยใช

    โรงเรียนเปนฐานในการ

    พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

4. เพื่อสงเสริมการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ใหนักเรียนอยางมีคุณภาพ

    และทั่วถึง

5. เพื่อสงเสริมแนวทาง

    การจัดการศึกษาตาม 

    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

    และการจัดหลักสูตร

    แกนกลาง

6. เพื่อใหการบริการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี

    แกนักเรียนตามเหมาะสม

1.  โรงเรียนสามารถจัดการ

     เรียนการสอนตามเกณฑ

     มาตรฐานการศึกษา

     อยางมีคุณภาพ

2.  โรงเรียนมีการพัฒนา

     อยางสมดุลและเปน

     ระบบตอเนื่อง

3.  โรงเรียนใชหลักการ

     บริหารโดยใชโรงเรียน

     เปนฐานในการพัฒนา

     ทองถิ่น (SBMLD) 

     ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.  นักเรียนไดรับการศึกษา

     ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ

     และทั่วถึง

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)

จํานวน

ผูที่

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ศักยภาพ

การจัด

การศึกษา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12. คาใชจายในการสงเสริม  

      กิจกรรมรักการอาน

      ในสถานศึกษา อปท.

50,000 50,000 50,000

13. คาใชจายในการนํารอง  

      การจัดการศึกษา

      ตามแผนการศึกษา

      ตลอดชีวิตสูความเปนเลิศ

      ตามอัจฉริยภาพของเด็ก

500,000 500,000 500,000

14. โครงการพัฒนา

      การบริหารโดยใช

      โรงเรียนเปนฐาน

      ในการพัฒนาทองถิ่น 

      (SBMLD)

750,000 750,000 750,000

15. คาใชจายในการพัฒนา

      การจัดการศึกษาโดยใช

      โรงเรียนเปนฐานในการ

      พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

      ดีเดน

250,000 250,000 250,000

16. คาใชจายในการสงเสริม

      อปท. ที่จัดทําแผนพัฒนา

      การศึกษาดีเดน (ระดับ

      สถานศึกษา)

50,000 50,000 50,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17. คาใชจายในการพัฒนา

      สื่อการเรียนการสอน

      โดยการมีสวนรวมของ

      ครู ชุมชนและนักเรียน

35,000 35,000 35,000

18. โครงการคาใชจายในการ

       พัฒนาศูนยการเรียน

       อาเซียนศึกษา

50,000 50,000 50,000

19. คาใชจายในการพัฒนา

      การเรียนรูสูประชาคม

      อาเซียน

80,000

(2558 : 10,430,000)

80,000 80,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 1. โรงจอดรถราชการ 

    และผูมาติดตอราชการ

    พื้นที่ใชสอยประมาณ

    93  ตร.ม. จํานวน 1 หลัง

250,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)

2. ปรับปรุงระบบน้ํา

    ในโรงเรียน

500,000 - -

3. ปรับปรุงระบบไฟฟา

    ภายในโรงเรียน

650,000 - -

4. ปรับปรุงหอง

    คณะกรรมการ

    สถานศึกษาและ

    คอมพิวเตอร

621,000 - -

5. ถนนทางเขาอาคาร

    ดนตรีนาฏศิลป 

    ขนาด  5 x 47  เมตร

200,000 - -

6. ปรับปรุงหองภูมิปญญา

    ทองถิ่น

1,100,000 - -

7. กอสรางอาคารสวม 

    จํานวน 1 หลัง

 -

(2558 : 21,270,000)

400,000 -

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ตามมาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด

    บริการศึกษาแกชุมชน

    และทองถิ่น 

4. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    ขยายชั้นเรียนรองรับ

    แผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตครูและ

    บุคลากรทางการศึกษา

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

     ตามมาตรฐานกําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่ในการ  

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. โรงเรียนมีสถานที่

     ในการจัดการบริการศึกษา

     แกชุมชนและทองถิ่น

4. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลากรทาง

    การศึกษาไดรับสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวนของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคาร

สถานที่
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. ชุดการสอนมัลติมีเดีย

    พรอมติดตั้ง 

    จํานวน 6 ชุด ๆ ละ

    200,000 บาท 

    ประกอบดวย

    - กระดานอัจฉริยะ

       พรอมระบบเสียง

    - โปรเจคเตอร  

       เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

    - คอมพิวเตอรโนตบุค

1,200,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)

2. ชุดฝกปฏิบัติทักษะ

    งานอาชีพ 

    (ชางไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 

    ชางไม ชางโลหะ  

    ชางยนต ) จํานวน 1 ชุด

900,000 - -

3.  ครุภัณฑหองการเรียนรู

     วิศวกรรมพื้นฐาน 

     หุนยนต พลังงานและ

     สิ่งแวดลอม 

     จํานวน 1 ชุด

     11 รายการ 

     ประกอบดวย

2,000,000 - -

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ  

    ครุภัณฑ เครื่องมือ

    เครื่องใชเพียงพอในการ

    ปฎิบัติงานดานการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑและ

    อุปกรณทางการศึกษาที่

    พรอมใหบริการตามแหลง

    การเรียนรูตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

แมอายฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  

    เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการศึกษาอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑและอุปกรณ

    ทางการศึกษาใหบริการ

    สําหรับแหลงการเรียนรู

    และหลักสูตรสถานศึกษา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)

  3.1 อุปกรณเครื่องใช

        สําหรับวางวัสดุ

        การศึกษา ไดแก

        - ชั้นวางกลองสําหรับ

           จัดเก็บวัสดุการศึกษา

        - กลองสําหรับจัดเก็บ

           วัสดุการศึกษา

        - ชั้นสําหรับวางฐาน

           ชุดการทดลอง

           วิทยาศาสตร

        - ชุดโตะพรอมเกาอี้

        - ชั้นโชวสําหรับวาง

           ผลงานและจัดเก็บ

           อุปกรณ

        - แผนยางปูพื้นแบบ

           จิ๊กซอร

        - สติ๊กเกอรตกแตง

           ฝาผนังหองเรียน

        - ปายหนาหอง

  3.2. ชุดการทดลอง

          พลังงานน้ํา 

  3.3. ชุดการทดลอง

         พลังงานลม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)

(2558 : 6,150,000)

  3.4 ชุดการทดลอง

        พลังงานแสงอาทิตย

  3.5 ชุดการทดลอง

        หุนยนตควบคุม

        ดวยเครื่องควบคุม

        ระยะไกล

  3.6 ชุดการทดลอง

        พลังงาน

        จากอากาศ

  3.7 ชุดการทดลองรถ

         พลังงานไฟฟา 

  3.8 ชุดการทดลอง

         พลังงาน

         เพื่อสิ่งแวดลอม 

  3.9 ชุดการทดลอง

        รางกลิ้งบอล  

  3.10 ชุดการทดลอง

          พลังงานเพื่อ

          สิ่งแวดลอม 

  3.11 ฐานรองชุดตอ

          พลังงานเพื่อ

          สิ่งแวดลอม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 สงเสริมภาวะโภชนาการ

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. เพื่อสนับสนุนอาหาร

    กลางวันสําหรับนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจน

    โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจน

    ในสังกัดใหสมบูรณ

    แข็งแรงและเจริญเติบโต

    ตามวัย

3. เพื่อใหนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มี

    คุณภาพ มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียน ร.ร. แมอายฯ

ที่มีฐานะยากจน

ไดรับประทานอาหารกลางวัน

คนละ 30 บาท

จํานวน 200 วัน

(นักเรียนจํานวน 1,000 คน)

6,000,000

(2558 : 4,000,000)

6,100,000 6,200,000 จํานวน

นักเรียน

ที่มีฐานะ

ยากจน

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ภาวะ

โภชนาการ

อาหาร

1. นักเรียนโรงเรียนแมอายฯ

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    การสนับสนุนอาหาร

    กลางวันครบทุกคน

2. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลานามัย 

    สมบูรณและแข็งแรง

3. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 1. คาบริหารจัดการโรงเรียน 1,400,000 1,500,000 1,600,000

2. คาวัสดุการศึกษา 1,500,000 1,600,000 1,700,000

3. คาพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษา

1,000,000 1,100,000 1,200,000

4. คาใชจายในการปรับปรุง  

    หลักสูตรสถานศึกษา

40,000 40,000 40,000

5. คาใชจายในการพัฒนา

    ขาราชการครูของโรงเรียน

    ในสังกัด อปท.

700,000 800,000 800,000

6. คาใชจายในการรณรงค

    ปองกันยาเสพติด

    ในสถานศึกษา

100,000 100,000 100,000

7. คาสาธารณูปโภค 700,000 800,000 1,000,000

8. คาใชจายอินเตอรเน็ต

    โรงเรียน

160,000 170,000 170,000

9. คาใชจายในการพัฒนา

    หองสมุดโรงเรียน

400,000 400,000 400,000

10. คาใชจายในการพัฒนา

      แหลงเรียนรูของโรงเรียน

800,000 900,000 1,000,000

11. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

      นักเรียนยากจน

400,000 500,000 500,000

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษาของโรงเรียนใหได

    เกณฑมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการ

    พัฒนาอยางสมดุลและ

    เปนระบบตอเนื่องเปนไป

    ตามบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารโรงเรียนโดยใช

    โรงเรียนเปนฐานในการ

    พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

4. เพื่อสงเสริมการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ใหนักเรียนอยางมีคุณภาพ

    และทั่วถึง

5. เพื่อสงเสริมแนวทาง

    การจัดการศึกษาตาม 

    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

    และการจัดหลักสูตร

    แกนกลาง

6. เพื่อใหการบริการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี

    แกนักเรียนตามเหมาะสม

1. โรงเรียนสามารถจัดการ

    เรียนการสอนตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

    อยางมีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการพัฒนา

    อยางสมดุลและเปน

    ระบบตอเนื่อง

3. โรงเรียนใชหลักการ

    บริหารโดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD) 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. นักเรียนไดรับการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางมี

    คุณภาพและทั่วถึง

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

จํานวน

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ศักยภาพ

การจัด

การศึกษา

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)



- 369 -

- 369 - (59-61) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12. คาใชจายในการสงเสริม

      กิจกรรมรักการอานใน

      สถานศึกษา อปท.

50,000 50,000 50,000 สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)

13. คาใชจายในการนํารอง

      การจัดการศึกษา

      ตามแผนการศึกษา

      ตลอดชีวิตสูความ

      เปนเลิศตามอัจฉริยภาพ

      ของเด็ก

500,000 500,000 500,000

14. โครงการพัฒนาการ

      บริหารโดยใชโรงเรียน

      เปนฐานในการพัฒนา

      ทองถิ่น (SBMLD)

750,000 750,000 750,000

15. คาใชจายในการพัฒนา

      การจัดการศึกษาโดยใช

      โรงเรียนเปนฐานในการ

      พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

      ดีเดน

250,000 250,000 250,000

16. คาใชจายในการสงเสริม

      อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

      การศึกษาดีเดน

      (ระดับสถานศึกษา)

50,000 50,000 50,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17. คาใชจายพัฒนา

      สื่อการเรียน  การสอน

      โดยการมีสวนรวมของ

      ครู ชุมชนและนักเรียน

35,000 35,000 35,000 สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)

18. โครงการคาใชจาย

      ในการพัฒนา

      ศูนยการเรียนอาเซียน

      ศึกษา

50,000 50,000 50,000

19. คาใชจายในการพัฒนา

      การเรียนรูสูประชาคม

      อาเซียน

80,000

(2558 : 8,195,000)

80,000 80,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 1. ชุดโตะ/เกาอี้ สําหรับ

    เด็กปฐมวัย 

    จํานวน 14 ชุด ๆ ละ 

    3,700 บาท

51,800 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)

2. โทรทัศน LED 32 นิ้ว

    สําหรับหองปฐมวัย 

    จํานวน 13  เครื่อง ๆ ละ

    14,000 บาท

182,000 - -

3. เครื่องเสียง 

    สําหรับหองปฐมวัย

    จํานวน 1 ชุด

15,000 - -

4. ชุดโตะ เกาอี้นักเรียน 

    (มอก.)ไมยางพารา

    ทําสีธรรมชาติ 

    แบบขาเหล็กกลม

    พนสีกันสนิม 

    ระดับมัธยมศึกษา

    จํานวน 400 ชุด ๆ ละ 

    1,700 บาท

680,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ  

    ครุภัณฑ เครื่องมือ

    เครื่องใชเพียงพอในการ

    ปฎิบัติงานดานการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑและ

    อุปกรณทางการศึกษาที่

    พรอมใหบริการตามแหลง

    การเรียนรูตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  

    เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

     ดานการศึกษาอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑและอุปกรณ

    ทางการศึกษาใหบริการ

    สําหรับแหลงการเรียนรู

    และหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

บานแมงอนฯ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)

5. เครื่องปรับอากาศชนิด

    ตั้งพื้นหรือแขวน 

    (มีระบบฟอกอากาศ) 

    ขนาด 48,000 บีทียู 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    56,000บาท

112,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)

6. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอขนาดไมนอยกวา

    18.5 นิ้ว) จํานวน 

    6 เครื่อง ๆ ละ

    16,000 บาท

96,000 - -

7. เครื่องคอมพิวเตอร

    โนตบุค สําหรับงาน

    ประมวลผล จํานวน

    2 เครื่องๆ ละ

    21,000 บาท

42,000 - -

8. โตะทํางานเหล็ก

    พรอมเกาอี้

    จํานวน 30 ชุดๆ ละ

    7,000 บาท

210,000 - -

(2558 : 850,000)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 นักเรียน ร.ร.บานแมงอนฯ

ที่มีฐานะยากจน

ชั้น อ.1 - ป.6 ไดรับ

การสงเสริมภาวะโภชนาการ 

(นักเรียนจํานวน 450 คน)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานแมงอนฯ)

1. อาหารกลางวัน 

    คนละ 30 บาท 

    จํานวน 200 วัน

2,700,000 2,800,000 2,900,000

2. อาหารเสริม (นม) 

    คนละ 9 บาท 

    จํานวน 260 วัน

1,053,000

(2558 : 2,853,000)

1,100,000 1,150,000

1. เพื่อสนับสนุนอาหาร

    กลางวันและอาหาร

    เสริม (นม) สําหรับ

    นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัย นักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณแข็งแรงและ

    เจริญเติบโตตามวัย

3. เพื่อใหนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มี

    คุณภาพ มีสาร

    อาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

สงเสริมภาวะโภชนาการ

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ระดับชั้น อ. 1 - ป.6

    โรงเรียนบานแมงอนฯ

    ไดรับการสนับสนุน

    อาหารกลางวันและ

    อาหารเสริม(นม)

2. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัย

    สมบูรณและแข็งแรง

3. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

จํานวน

นักเรียน

ที่มีฐานะ

ยากจน

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ภาวะ

โภชนาการ

อาหาร
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 จัดซื้อที่ดินโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่ในการ

จัดการเรียนการสอนและ

แหลงการเรียนรูที่ได

มาตรฐานและเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ที่ดินสําหรับการขยาย

บริเวณโรงเรียน

7,000,000

(2558 : 7,000,000)

7,000,000 7,000,000 จํานวน

นักเรียนที่ได

รับประโยชน

จากการ

ขยายพื้นที่

ในการจัด

การเรียน

การสอน

และแหลง

การเรียนรู

มีสถานที่ในการจัดการเรียน

การสอนและแหลงการเรียนรู

ที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ

ตอจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

สํานักการศึกษาฯ
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 1. คาบริหารจัดการโรงเรียน 3,300,000 3,500,000 3,800,000

2. คาวัสดุการศึกษา 1,800,000 2,000,000 2,200,000

3. คาพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษา

3,500,000 4,000,000 4,500,000

4. คาใชจายในการปรับปรุง

    หลักสูตรสถานศึกษา

70,000 80,000 90,000

5. คาใชจายในการพัฒนา

    ขาราชการครูของโรงเรียน

    สังกัด อปท.

650,000 700,000 800,000

6. คาใชจายในการรณรงค

    ปองกันยาเสพติด

    ในสถานศึกษา

30,000 30,000 40,000

7. คาสาธารณูปโภค 900,000 950,000 1,000,000

8. คาใชจายอินเตอรเน็ต

    โรงเรียน

120,000 130,000 140,000

9. คาใชจายในการพัฒนา

    หองสมุดโรงเรียน

150,000 120,000 120,000

10. คาใชจายในการพัฒนา

      แหลงเรียนรูของโรงเรียน

120,000 140,000 150,000

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษาของโรงเรียนใหได

    เกณฑมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการ

    พัฒนาอยางสมดุลและ

    เปนระบบตอเนื่องเปนไป

    ตามบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารโรงเรียนโดยใช

    โรงเรียนเปนฐานในการ

    พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

4. เพื่อสงเสริมการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ใหนักเรียนอยางมีคุณภาพ

    และทั่วถึง

5. เพื่อสงเสริมแนวทาง

    การจัดการศึกษาตาม 

    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

    และการจัดหลักสูตร

    แกนกลาง

6. เพื่อใหการบริการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี

    แกนักเรียนตามเหมาะสม

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

จํานวน

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ศักยภาพ

การจัด

การศึกษา

1. โรงเรียนสามารถจัดการ

    เรียนการสอนตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

    อยางมีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการพัฒนา

    อยางสมดุลและเปน

    ระบบตอเนื่อง

3. โรงเรียนใชหลักการ

    บริหารโดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD) 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. นักเรียนไดรับการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางมี

    คุณภาพและทั่วถึง

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

      นักเรียนยากจน

350,000 400,000 450,000

12. คาใชจายในการสงเสริม

      กิจกรรมรักการอานใน

      สถานศึกษา อปท.

50,000 50,000 50,000

13. คาใชจายในการนํารอง

      การจัดการศึกษาตาม

      แผนการศึกษาตลอด

      ชีวิตสูความเปนเลิศ

      ตามอัจฉริยภาพของเด็ก

500,000 500,000 500,000

14. โครงการพัฒนาการ

      บริหารโดยใชโรงเรียน

      เปนฐานในการพัฒนา

      ทองถิ่น (SBMLD)

750,000 750,000 750,000

15. คาใชจายในการพัฒนา

      การจัดการศึกษาโดยใช

      โรงเรียนเปนฐานในการ

      พัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

      ดีเดน

250,000 250,000 250,000

16. คาใชจายในการสงเสริม

      อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

      การศึกษาดีเดน

      (ระดับสถานศึกษา)

50,000 50,000 50,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17. คาใชจายพัฒนาสื่อ

       การเรียน  การสอน

       โดยการมีสวนรวมของ

       ครู ชุมชนและนักเรียน

35,000 35,000 35,000

18. โครงการคาใชจาย

       ในการพัฒนาศูนย

       การเรียนอาเซียนศึกษา

50,000 50,000 50,000

19. คาใชจายในการพัฒนา

      การเรียนรูสูประชาคม

      อาเซียน

80,000

(2558 : 10,740,000)

80,000 80,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 1. ปรับพื้นที่ดานหลัง

    โรงเรียน 

    (ถมที่ดินที่จัดซื้อใหม)

1,500,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

2. อาคารฝกวิชาชีพ 

    พรอมอุปกรณ

- 3,000,000 -

3. อาคารปฏิบัติการ

    ทางดนตรี จํานวน 1 หอง

- 2,000,000 -

4. หองเรียนอัจฉริยะ

    อนุบาลลูกแกว

    พรอมอุปกรณ

- - 1,000,000

5. สวนสุขภาพ  -

(2558 : 22,500,000)

- 700,000

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

     ตามมาตรฐานกําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่ในการ  

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. โรงเรียนมีสถานที่

     ในการจัดการศึกษา

     แกชุมชนและทองถิ่น

4. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลากรทาง

    การศึกษาไดรับสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน

ผูที่ได

รับประโยชน

จากการ

ใชอาคาร

สถานที่

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ตามมาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด

    บริการศึกษาแกชุมชน

    และทองถิ่น 

4. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    ขยายชั้นเรียนรองรับ

    แผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตครูและ

    บุคลากรทางการศึกษา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 1. ชุดการสอนมัลติมีเดีย 

    จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 

    200,000 บาท

    ประกอบดวย

   - กระดานอัจฉริยะ

      พรอมระบบเสียง

   - โปรเจคเตอร

   - เครื่องฉายภาพ 3 มิติ

   - โตะวางคอมพิวเตอร

      โครงสรางเหล็ก

   - เกาอี้แบบมีพนักพิง

2,000,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

2. ชุดกระดาน 

    อิเล็กทรอนิกส 

    ประจําหองเรียน 

    จํานวน 30 ชุด ๆ ละ

    100,000 บาท

     ป 2559 : 10 ชุด

     ป 2560 : 10 ชุด

     ป 2561 : 10 ชุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  

    เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

     ดานการศึกษาอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑและอุปกรณ

    ทางการศึกษาใหบริการ

    สําหรับแหลงการเรียนรู

    และหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

ตนแกวฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ  

    ครุภัณฑ เครื่องมือ

    เครื่องใชเพียงพอในการ

    ปฎิบัติงานดานการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑและ

    อุปกรณทางการศึกษาที่

    พรอมใหบริการตามแหลง

    การเรียนรูตามหลักสูตร

    สถานศึกษา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

3. เครื่องปรับอากาศ 

    แบบแยกสวน

    ชนิดตั้งพื้นหรือ

    ชนิดแขวน

    (มีระบบฟอกอากาศ) 

    ขนาด 44,000 บีทียู

    จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ

    52,000 บาท

416,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

4. เครื่องดนตรีวงดนตรี

     พื้นเมือง จํานวน 1 วง

150,000 - -

5. เครื่องตรวจขอสอบ 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    150,000 บาท

300,000 - -

6. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับสํานักงาน

    พรอมอุปกรณและ

    เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 9 ชุด ๆ ละ

    19,100 บาท

171,900 - -
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED  ขาวดํา 

    (30 หนา/นาที) 

    จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ

    7,300 บาท

65,700 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

8. กลองถายภาพนิ่ง 

    ระบบดิจิตอล

    พรอมอุปกรณ 

    จํานวน 1 เครื่อง

10,000 - -

9. เครื่องพิมพมัลติฟงกชั่น

    ชนิดเลเซอร/ชนิดLED สี

    จํานวน 1 เครื่อง

19,000 - -

10. เครื่อง MacBook Pro 

     (สําหรับทําสื่อ ตัดตอ

     วิดีโอมัลติมีเดีย) 

     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

     100,000 บาท

     ป 2559 : 1 เครื่อง

     ป 2561 : 1 เครื่อง

100,000 - 100,000

11. เครื่องดนตรี

      วงโยธวาทิต

      จํานวน 1 วง

- 2,500,000 -
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

12. กลองวงจรปด 

     จํานวน 2 ชุด 

     แตละชุดมีกลอง 10 ตัว 

     พรอมอุปกรณ

     ในการติดตั้ง

 -

(2558 : 2,721,900)

200,000 - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

14 นักเรียน ร.ร.ตนแกวฯ 

ที่มีฐานะยากจน

ชั้น อ.1 - ป.6 ไดรับ

การสงเสริมภาวะโภชนาการ

(นักเรียนจํานวน 950 คน)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.ตนแกวฯ)

1. อาหารกลางวัน

    คนละ 30 บาท 

    จํานวน 200 วัน

5,700,000 5,800,000 5,900,000

2. อาหารเสริม (นม) 

    คนละ 9 บาท 

    จํานวน 260 วัน

2,223,000

(2558 : 5,706,000)

2,250,000 2,300,000

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ระดับชั้น อ. 1 - ป.6

    โรงเรียนตนแกวฯ

    ไดรับการสนับสนุน

    อาหารกลางวันและ

    อาหารเสริม(นม)

2. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัย

    สมบูรณและแข็งแรง

3. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

จํานวน

นักเรียน

ที่มีฐานะ

ยากจน

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ภาวะ

โภชนาการ

อาหาร

1. เพื่อสนับสนุนอาหาร

    กลางวันและอาหาร

    เสริม (นม) สําหรับ

    นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    โรงเรียนตนแกวฯ

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัย นักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณแข็งแรงและ

    เจริญเติบโตตามวัย

3. เพื่อใหนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มี

    คุณภาพ มีสาร

    อาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

สงเสริมภาวะโภชนาการ

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

15 1. คาบริหารจัดการโรงเรียน 1,500,000 1,600,000 1,700,000

2. คาวัสดุการศึกษา 600,000 700,000 800,000

3. คาพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษา

1,000,000 1,500,000 2,000,000

4. คาใชจายในการปรับปรุง

    หลักสูตรสถานศึกษา

50,000 60,000 70,000

5. คาใชจายในการพัฒนา

    ขาราชการครูของ

    โรงเรียน สังกัด อปท.

300,000 300,000 500,000

6. คาใชจายในการรณรงค

    ปองกันยาเสพติด

    ในสถานศึกษา

30,000 30,000 40,000

7. คาสาธารณูปโภค 300,000 400,000 500,000

8. คาใชจายอินเตอรเน็ต

    โรงเรียน

100,000 120,000 130,000

9. คาใชจายในการพัฒนา

    หองสมุดโรงเรียน

80,000 80,000 90,000

10. คาใชจายในการพัฒนา

      แหลงเรียนรูโรงเรียน

60,000 60,000 70,000

11. คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

       นักเรียนยากจน

350,000 400,000 450,000

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพ  

    การศึกษาของโรงเรียนใหได

    เกณฑมาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการ

    พัฒนาอยางสมดุลและ

    เปนระบบตอเนื่องเปนไป

    ตามบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารโรงเรียนโดยใช

    โรงเรียนเปนฐานในการ

    พัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

4. เพื่อสงเสริมการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ใหนักเรียนอยางมีคุณภาพ

    และทั่วถึง

5. เพื่อสงเสริมแนวทาง

    การจัดการศึกษาตาม 

    พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

    และการจัดหลักสูตร

    แกนกลาง

6. เพื่อใหการบริการจัด

    การศึกษาขั้นพื้นฐานฟรี

    แกนักเรียนตามเหมาะสม

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

จํานวนผูที่

ไดรับประโยชน

จากการ

สงเสริม

ศักยภาพ

การจัดการ

ศึกษา

1. โรงเรียนสามารถจัดการ

    เรียนการสอนตามเกณฑ

     มาตรฐานการศึกษา

     อยางมีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการพัฒนา

    อยางสมดุลและเปน

    ระบบตอเนื่อง

3. โรงเรียนใชหลักการ

    บริหารโดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD) 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. นักเรียนไดรับการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางมี

    คุณภาพและทั่วถึง

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12. คาใชจายในการ

      สงเสริมกิจกรรม

      รักการอานใน

      สถานศึกษา อปท.

50,000 50,000 50,000 สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

13. คาใชจายในการนํารอง

      การจัดการศึกษา

      ตามแผนการศึกษา

      ตลอดชีวิตสู

      ความเปนเลิศตาม

      อัจฉริยภาพของเด็ก

500,000 500,000 500,000

14. โครงการพัฒนาการ

      บริหารโดยใชโรงเรียน

      เปนฐานในการพัฒนา

      ทองถิ่น (SBMLD)

750,000 750,000 750,000

15. คาใชจายในการ

      พัฒนาการจัดการศึกษา

      โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

      ในการพัฒนาทองถิ่น

      (SBMLD) ดีเดน

250,000 250,000 250,000

16. คาใชจายในการ

      สงเสริม อปท. ที่จัดทํา

      แผนพัฒนา

      การศึกษาดีเดน 

      (ระดับสถานศึกษา)

50,000 50,000 50,000

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17. คาใชจายพัฒนา

      สื่อการเรียน การสอน

      โดยการมีสวนรวม

      ของครู ชุมชนและ

      นักเรียน

35,000 35,000 35,000 สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

18. โครงการคาใชจาย

      ในการพัฒนา

      ศูนยการเรียนอาเซียน

      ศึกษา

50,000 50,000 50,000

19. คาใชจายในการพัฒนา

      การเรียนรูสูประชาคม

      อาเซียน

80,000 80,000 80,000

(2558 : 5,750,000)

สงเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

16 1. กอสรางหองสุขา 

    ขนาด 10 หอง

    จํานวน 1 หลัง

1,000,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

2. อาคารโรงอาหาร 

    ขนาด 300 ที่นั่ง 

    จํานวน 1 หลัง

3,000,000 - -

3. บอบาดาล

    พรอมระบบประปา

2,000,000 - -

4. รั้วโรงเรียนดานหนา 1,000,000 - -

5. ปรับปรุงซอมแซม 

    อาคารเรียน

- 1,000,000 -

6. รางระบายน้ํา 3 ดาน

    รอบสนามฟุตบอล

 -

(2558 : 4,800,000)

- 800,000

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

     ตามมาตรฐานกําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่ในการ  

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. โรงเรียนมีสถานที่

     ในการจัดการศึกษา

     แกชุมชนและทองถิ่น

4. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลากรทาง

    การศึกษาไดรับสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จํานวน

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคาร 

สถานที่

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ตามมาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    จัดการเรียนการสอนและ

    แหลงการเรียนรูของ

    นักเรียนและครูที่เพียงพอ

3. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด

    บริการศึกษาแกชุมชน

    และทองถิ่น 

4. เพื่อใหมีสถานที่ในการ

    ขยายชั้นเรียนรองรับ

    แผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการ

    และคุณภาพชีวิตครูและ

    บุคลากรทางการศึกษา

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานศาลา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 1. เครื่องถายเอกสาร

    ระบบดิจิตอล

    ความเร็ว 30 แผน/นาที

    จํานวน 1 เครื่อง

120,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

2. เครื่องฉายโปรเจคเตอร

    ประจําหองเรียน 

    ขนาดไมนอยกวา 

    3,000  ANSI Lumens 

    จํานวน 15 ชุด ๆ ละ

    33,000 บาท

495,000 - -

3. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาดไมนอยกวา

    800 VA 

    จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ

    3,100 บาท

15,500 - -

4. เครื่องปรับอากาศ 

    ขนาด 24,000 BTU 

    จํานวน  6 เครื่อง ๆ ละ

    33,000 บาท 

    ป 2559 : 2 เครื่อง

    ป 2560 : 2 เครื่อง

    ป 2561 : 2 เครื่อง

66,000 66,000 66,000

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ  

    ครุภัณฑ เครื่องมือ

    เครื่องใชเพียงพอในการ

    ปฎิบัติงานดานการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑและ

    อุปกรณทางการศึกษาที่

    พรอมใหบริการตามแหลง

    การเรียนรูตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ  

    เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

     ดานการศึกษาอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑและอุปกรณ

    ทางการศึกษาใหบริการ

    สําหรับแหลงการเรียนรู

    และหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

บานศาลา



- 388 -

- 388 - (59-61) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5. ชุดเครื่องเสียงพรอม

    ลําโพง สําหรับ

    งานภาคสนามและในรม

- 100,000 - สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

6. เครื่องโทรสาร 

    แบบใชกระดาษ 

    ธรรมดาสงเอกสาร

    ไดครั้งละ 30 แผน 

    จํานวน 1 เครื่อง

- 30,000 -

7. โตะปงปอง 

    จํานวน 3 ตัว ๆ ละ

    5,000 บาท

- - 15,000

8. ตูอบทําขนมปง คุกกี้ 

    เคก

- - 50,000

9. เครื่องคอมพิวเตอร

    แมขาย แบบที่ 1 

    จํานวน 1 เครื่อง

- - 120,000

(2558 : 990,900)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

18 นักเรียนโรงเรียนบานศาลา

ที่มีฐานะยากจน

ชั้น อ.1 - ป.6 ไดรับ

การสงเสริมภาวะโภชนาการ

(นักเรียนจํานวน 400 คน)

สํานักการศึกษาฯ

(ร.ร.บานศาลา)

1. อาหารกลางวัน 

    คนละ 30 บาท 

    จํานวน 200 วัน

2,400,000 2,500,000 2,600,000

2. อาหารเสริม (นม) 

    คนละ 9 บาท 

    จํานวน 260 วัน

936,000

(2558 : 2,536,000)

950,000 1,000,000

1. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ระดับชั้น อ. 1 - ป.6

    โรงเรียนบานศาลา

    ไดรับการสนับสนุน

    อาหารกลางวันและ

    อาหารเสริม(นม)

2. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัย

    สมบูรณและแข็งแรง

3. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

จํานวน

นักเรียน

ที่มีฐานะ

ยากจน

ที่ไดรับ

ประโยชน

จากการ

สงเสริม

ภาวะ

โภชนาการ

อาหาร

1. เพื่อสนับสนุนอาหาร

    กลางวันและอาหาร

    เสริม (นม) สําหรับ

    นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    โรงเรียนบานศาลา

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัย นักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณแข็งแรงและ

    เจริญเติบโตตามวัย

3. เพื่อใหนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มี

    คุณภาพ มีสาร

    อาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

สงเสริมภาวะโภชนาการ

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานศาลา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 1. จัดสงเสริมและพัฒนา

    องคความรูและศักยภาพ

    การจัดการเรียนรู

    ของครูยุคใหม อาทิ

    ดานวิทยาศาสตร 

    คณิตศาสตร 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ภาษาไทย 

    ภาษาตางประเทศ 

    การวิจัยในชั้นเรียนและ

    การเปนวิทยากร

    กระบวนการ (Facilitator)

2,000,000

(2558 : 2,500,000)

2,000,000 2,000,000 สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

2. จัดงานวันครูและยกยอง

    เชิดชูเกียรติและ

    จรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. จัดฝกอบรมสัมมนา

    พัฒนาองคกรและศึกษา

    ดูงานประจําปทั้งในและ

    ตางประเทศ

4. จัดสงเสริมประสิทธิภาพ

     การบริหารงานบุคคล

     โรงเรียนในสังกัด

1. ครูและบุคลากรทาง

    การศึกษาไดรับการ

    พัฒนาและยกระดับ

    ความรูและขีดความ

    สามารถในการจัดการ

    ศึกษาในระดับมือ

    อาชีพ

2. นักเรียนไดรับการปรับ

    กระบวนทัศนใหมใน

    การเรียนรูดวยวิธีการ

    ที่หลากหลาย

3. อบจ.เชียงใหม มีครู

    เกง ดี และมีจิต

    วิญญาณของความ

    เปนครูทองถิ่น

4. ผูประกอบวิชาชีพทาง

    การศึกษาไดรับการเชิดชู

    เกียรติและมีขวัญและ

    กําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจ

ของผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากโครงการ

พัฒนา

ศักยภาพ

สงเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

สูมาตรฐานวิชาชีพ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับ

    ความรูและความสามารถ

    ในการจัดการศึกษาและ

    การเรียนรูไดมาตรฐาน

    วิชาชีพของครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา

2. เพื่อปรับกระบวนทัศนและ

    เพิ่มพูนประสบการณใหม

    ในการพัฒนาองคกร

    ทางการศึกษา

3. เพื่อเสริมสรางและ

    เฟนหาครูเกง ดี

    มีจิตวิญญาณเปยม

    ดวยความเปนครูทองถิ่น

4. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ

    และเชิดชูเกียรติผูประกอบ

    วิชาชีพทางการศึกษา



- 391 -

- 391 - (59-61) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

20 1. สงเสริมการเขารวม

    กิจกรรมทางวิชาการและ

    พัฒนานักเรียนกับองคกร

    เครือขาย/กรมสงเสริมฯ 

    ในระดับจังหวัด/ภาค/

    ประเทศ/ตางประเทศ

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

2. จัดสงเสริมพัฒนา

    คุณลักษณะและ

    ขีดความสามารถของ

    นักเรียนผูนําตัวแบบ

    อัตลักษณดานตางๆ

    เชน สภานักเรียน 

    นักเรียนจิตอาสา 

    นักเรียนอัจฉริยภาพ

    ทางการสรางองคความรู

    ผลิตงานสรางสรรค/

    สรางรายไดและการใช

    เทคโนโลยีเครือขาย

    สังคมออนไลน 

    เพื่อการเรียนรูแนวใหม

    อยางสรางสรรค

1. นักเรียนไดรับการปลูกฝง

    และเสริมสรางคานิยม

    อันดีงาม

2. นักเรียน อบจ.เชียงใหม

    ไดรับการพัฒนา

    อัตลักษณใหเปน

    เอกลักษณและตรงตาม

    มาตรฐาน

3. นักเรียน อบจ.เชียงใหม

    ไดรับการพัฒนาการ

    เรียนรูใหมีมาตรฐาน

    สูงขึ้นทันตอยุคสมัยและ

    เปนพลเมืองของสังคม

    โลกไดอยางเปนสุขและ

    มั่นใจในตนเอง

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการที่

ไดรับประโยชน

จากการ

เสริมสราง

อัตลักษณ

นักเรียน

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อปลูกฝงและเสริมสราง

    คานิยมอันดีงามใหกับ

    นักเรียนทองถิ่น

2. เพื่อสรางอัตลักษณ

    นักเรียนใหเปนเอกลักษณ

    และมาตรฐานนักเรียน 

    อบจ.เชียงใหม

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การเรียนรูของนักเรียน

    ใหทันยุคสมัยสามารถ

    ปรับตัวเปนพลเมือง

    ของสังคมโลกได

    อยางเปนสุขและมั่นใจ

    ในตนเอง

เสริมสรางอัตลักษณ

นักเรียน อบจ.เชียงใหม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

21 1. จัดสงเสริมและพัฒนา

    การบริหารจัดการเชิง

    กลยุทธโดยใชระบบ

    ประกันคุณภาพการ

    ศึกษาและพัฒนา

    ระบบแผนพัฒนา

    การศึกษาที่มี

    ประสิทธิภาพและ

    คุณภาพอยางบูรณาการ

    และมีสวนรวม รวมทั้ง

    สงเสริมการเขารวม

    ประกวดแผนพัฒนา

    การศึกษาดีเดน

    ในระดับตาง ๆ

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

2. จัดเตรียมความพรอม

    ขององคกรทางการ

    ศึกษาเพื่อรับมือการ

    เขาสูประชาคม

    อาเซียน

1.  กระบวนการจัด

     การศึกษา ไดรับการเพิ่ม

     ศักยภาพใหไดมาตรฐาน

     และมีสวนรวมของผูที่

     เกี่ยวของ

2.  โรงเรียน มีประสิทธิภาพ

     ในการบริหารความเสี่ยง

3.  ผูปกครองและชุมชน    

     มีความเชื่อมั่นและ

     พึงพอใจในดานคุณภาพ

     การศึกษา

4.  อบจ.เชียงใหม ไดขยาย

     โอกาสการจัดบริการ

     ทางการศึกษาใหทั่วถึง

     ครอบคลุมการจัด 

     การศึกษาและการเรียนรู

     ตลอดชีวิต

1. ระดับ

ความพึง

พอใจของ

ผูเขารวม

โครงการ

2. รอยละ

ของผูเขารวม

โครงการ

ที่ไดรับ 

ประโยชน

จากการ

เสริมสราง

การบริหาร

จัดการศึกษา

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพ

    การบริหารจัดการ

    ศึกษาใหไดมาตรฐาน

    และมีสวนรวมของ

    ผูเกี่ยวของทุกกระบวนการ

2. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารความเสี่ยง

    ในการบริหารโรงเรียน

3. เพื่อประกันความเชื่อมั่น

    และพึงพอใจของผูปกครอง

    ชุมชนในดานคุณภาพ

    การศึกษา

4. เพื่อขยายโอกาสการจัด

    บริการทางการศึกษา

    ใหทั่วถึง ครอบคลุม

    การจัดการศึกษา

    และการเรียนรูตลอดชีวิต

สงเสริมมาตรฐานการบริหาร

จัดการและการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สงเสริมมาตรฐานการบริหาร

จัดการและการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

3. จัดสงเสริม แลกเปลี่ยน

    และเผยแพรศักยภาพ 

    ผลงานองคความรูและ

    นวัตกรรมการ

    บริหารที่เปนเลิศ 

    (Best Practice) รวมถึง

    การจัดทํารายงาน

    ประจําปสูสาธรณชน

สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

4. จัดขยายชั้นเรียนและ

    รับโอนสถานศึกษา

    เพิ่มเติม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

22 1. จัดสงเสริมและพัฒนา

    การเรียนรูวิทยาศาสตร

    และคณิตศาสตร 

    (UPGRADE)

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,100,000 1,200,000 สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

2. จัดกิจกรรมหรือโครงการ

    สงเสริมและยกระดับ

    คุณภาพการศึกษาของ

    นักเรียนกลุมวิชาคณิตฯ

    วิทยฯ ภาษาอังกฤษ

    ภาษาจีน ภาษาไทยและ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. จัดสงเสริมคุณภาพ

    การจัดการศึกษาระดับ

    ปฐมวัย การศึกษาขั้น

    พื้นฐานและการศึกษา

    พิเศษเรียนรวมตาม

    มาตรฐานและนโยบาย

    แหงรัฐ เชน การเตรียม

    ความพรอมนักเรียน

    ในการศึกษาตอ 

    การประกอบอาชีพและ

    การปองกันยาเสพติด

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู

โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปฏิรูปหลักสูตรและ

    กระบวนการการเรียน

    การสอนแนวใหม

    ในสถานศึกษาใหมี

    คุณภาพและมาตรฐาน

2. เพื่อเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการศึกษาของโรงเรียน

    และนักเรียนใหสูงขึ้นและ

    ผานเกณฑมาตรฐาน

3. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะ

    พื้นฐานในการเรียนรู

    ยุคใหม โดยใชภาษาและ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. เพื่อเพิ่มโอกาสและ

    การขยายคุณภาพการจัด

    บริการการศึกษา

    ทุกระดับ/ประเภท

    ในสถานศึกษาใหทั่วถึง

    และนักเรียนคนพบ

    ความถนัดของตนเอง

1. การปฏิรูปหลักสูตร

    และกระบวนการเรียน

    การสอนแนวใหม

    ในสถานศึกษา 

    มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. โรงเรียนและนักเรียน

    มีระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการศึกษาสูงขึ้น

   และผานเกณฑมาตรฐาน

3. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน

    ในการเรียนรูยุคใหม

    โดยใชภาษาและ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นักเรียนไดรับโอกาสเพิ่ม

    ในการรับบริการดานการ

    ศึกษาทุกระดับ/ประเภท

    และคนพบความถนัด

    ของตนเอง

จํานวนของ

นักเรียน

ที่ไดรับ

ประโยชนจาก

การจัดการ

สงเสริม

พัฒนา

มาตรฐาน

การเรียน
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

23 1. จัดสงเสริมการเขาถึง

    แหลงการเรียนรูใน

    โรงเรียนของผูปกครอง 

    ครอบครัว และชุมชน

1,000,000

(2558 : 500,000)

1,000,000 1,000,000 สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)

2. จัดโครงการ/หลักสูตร

    ทองถิ่น เพื่อฝกอบรม

    พัฒนาศักยภาพทักษะ

    ความเปนพลเมือง 

    อัตลักษณชุมชน

    ทองถิ่นและการพัฒนา

    สภาพแวดลอม

    ทางการศึกษา

3. สงเสริมบทบาทของ

    สถานศึกษาในสังกัด

    ในการจัดการศึกษา

    ตลอดชีวิตในโรงเรียน

4. สงเสริมบทบาทและ

    การมีสวนรวมที่เขมแข็ง

    ของคณะกรรมการ

    สถานศึกษาและ

    เครือขายผูปกครอง

    ในการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. เพื่อสรางโอกาสและ

    จัดบริการการศึกษา

    ใหเอื้อตอการพัฒนา

    ชุมชน/ทองถิ่นใหพรอม

    ตอการเขาสูประชาคม

    อาเซียน

2. เพื่อเสริมสรางสังคม

    แหงการเรียนรูและ

    ภูมิปญญาทองถิ่น

    ที่มีเอกลักษณ อัตลักษณ

    ที่โดดเดน

3. เพื่อสงเสริมการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    ดวยการจัดการศึกษา

    ตลอดชีวิต (SBMLD)

สงเสริมการจัดการศึกษา

และเรียนรูตลอดชีวิต

ในชุมชนทองถิ่น

ระดับความ

พึงพอใจ

ของผูได

รับประโยชน

จากการ

สงเสริม

การจัดการ

ศึกษาและ

เรียนรู

1. สามารถสรางโอกาส

    และจัดบริการการศึกษา

    ใหเอื้อตอการพัฒนา

    ชุมชนทองถิ่น

    ใหพรอมตอการเขาสู

    ประชาคมอาเซียน

2. สามารถเสริมสราง

    สังคมแหงการเรียนรู

    และภูมิปญญาทองถิ่น

    ที่มีเอกลักษณ อัตลักษณ

    ที่โดดเดน

3. สามารถสงเสริม

    การบริหารโดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่นอยางตอเนื่อง
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

24 1. เพื่อกระตุนและเรงพัฒนา

    คุณภาพการจัดการศึกษา

    ของโรงเรียนสูมาตรฐาน

    สากลระดับ World Class  

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ระบบประกันคุณภาพ

    การศึกษา

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ครูและบุคลากร

    ดานการสื่อสาร

    ภาษาตางประเทศ

    การผลิต การใชสื่อและ

    การวิจัยในชั้นเรียน

4. เพื่อยกระดับการบริหาร

    จัดการดวยระบบคุณภาพ

    (Quality System 

    Management)

5. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

    ศักยภาพเปนพลโลก 

    (World Citizen)

700,000

(2558 : 700,000)

700,000 700,000 1. นักเรียนมี

ความสามารถ

และทักษะใน

ดานอานออก 

เขียนได 

การคิดและ

เทคโนโลยี

2. ครูมีความ

สามารถใช

ภาษาอังกฤษ

และการใช

สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ในการจัด

การเรียน

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)

จัดสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน

ในสังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

1.	 พัฒนาคุณภาพ

    สถานศึกษาในสังกัด

    สูระดับ World Class เชน 

    การจัดหลักสูตร EP,

    MEP หลักสูตรภาษาจีน 

    หลักสูตรวิชาชีพ

    และหลักสูตรมุงสู

    ความเปนเลิศ

    ตามอัจฉริยภาพ 

2. 	สงเสริมและพัฒนา

    โรงเรียนใหมีการ

    ดําเนินการประกัน

    คุณภาพการศึกษา

    ภายในอยางเปนระบบ

    จัดการศึกษาไดมาตรฐาน

3. พัฒนาครูผูสอนใหมี

    ความสามารถในการ

    สื่อสารภาษาตางประเทศ 

    การผลิตและใชสื่อ

    เทคโนโลยี การวิจัย

    ในชั้นเรียน

1. โรงเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีมาตรฐาน

    และเอกลักษณเฉพาะ

2.	 การจัดการศึกษา

    ของสถานศึกษาในสังกัด

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    มีคุณภาพระดับ 

    World Class

3. นักเรียนมีความสามารถ

    อานออก เขียนไดและ

    มีทักษะดานการคิด

4.	 ครูสามารถใชภาษาอังกฤษ

    ในการจัดการเรียนการ

    สอน ผลิตและใชสื่อ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ในการจัดการเรียน

    การสอนไดเหมาะสม

    กับการเรียนยุคใหมและ

    ใชการวิจัยในการพัฒนา

    หรือแกปญหานักเรียน

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.เชียงใหม

สูสถานศึกษา World Class 

Standard School
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. เพื่อแสวงหาและพัฒนา

    ภาคีเครือขายความรวมมือ

    ทางวิชาการ (MOU) 

    กับสถาบันการศึกษา

    ทั้งในและตางประเทศ

4. สงเสริมและพัฒนา

    นักเรียนใหมี

    ความสามารถ

    ในดานอานออก

    เขียนได คิดเปน

5. สงเสริมและพัฒนา

    โรงเรียนเขาสูโรงเรียน

    รางวัลพระราชทาน

6. สงเสริมและสรางเครือขาย

    ความรวมมือ (MOU) 

    ทางวิชาการและ

    การเรียนรู ทั้งภายใน

    ประเทศและตางประเทศ

5. โรงเรียนและสํานัก

    การศึกษาฯ สามารถ

    พัฒนาและสรางเครือขาย

    ความรวมมือไดอยาง

    ตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)

พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.เชียงใหม 

สูสถานศึกษา World Class 

Standard School

(ตอ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

25 มหกรรมการจัดการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1.	 เพื่อสงเสริมทักษะ

    ทางวิชาการและ

    การเรียนรูใหกับนักเรียน

    ในสังกัดองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2.	 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ในสังกัดเขารวมการแขงขัน

    ทักษะทางวิชาการและ

    การเรียนรูโรงเรียน 

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่น (มหกรรม

    การศึกษาองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น)

3.	 เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

    ใหมีมาตรฐานและสูสากล

1.	 จัดแขงขันทักษะทาง

    วิชาการระดับ 

    อบจ.เชียงใหม

2. 	เขารวมแสดงผลงาน

    และการแขงขันทักษะ

    ทางวิชาการในงาน

    มหกรรมการจัด

    การศึกษาทองถิ่น

    ระดับภาค และระดับ

    ประเทศ

3.	 สงเสริมการเขารวม

    การแขงขันทักษะ

    ความสามารถนักเรียน

    สูระดับนานาชาติ

4.	 รวมเปนเจาภาพจัด

   งานมหกรรมการจัดการ

    ศึกษาทองถิ่นระดับ

    ภาคเหนือ

700,000

(2558 : 700,000)

700,000 700,000 1. นักเรียนมี

ความสามารถ

และทักษะ

ทางดาน

วิชาการและ

การเรียนรู

2. โรงเรียน

ในสังกัด

องคการ

บริหารสวน

จังหวัด

มีคุณภาพ

และมาตรฐาน

ในดาน

วิชาการ

1. นักเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัด 

    เชียงใหม มีทักษะ

    ทางดานวิชาการและ

    การเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

2. 		นักเรียนในสังกัด

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ไดเขา

    รวมการแขงขันทักษะ

    ไดเพิ่มประสบการณ

    ในการเรียนรูดานตาง ๆ

3. โรงเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีมาตรฐาน

    เปนที่ยอมรับสูสากล

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

26 500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 คณะ

กรรมการฯ 

มีความเขาใจ

ในบทบาท

หนาที่

ในดานการ

สงเสริม

สนับสนุน

การจัดการ

ศึกษาทองถิ่น

ที่เปนระบบ

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    การจัดการศึกษาของ

    คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการฯ

    รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการฯ

    ไดแลกเปลี่ยน

    ประสบการณในดาน

    การสงเสริม สนับสนุน

    การจัดการศึกษาศึกษา

    ทองถิ่นที่เปนระบบ

3. เพื่อจัดทําสรุปประมวลผล

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายใน

    สถานศึกษาสังกัด

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นระดับกลุมจังหวัด

    การศึกษาทองถิ่นที่ 15 

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับจังหวัดและ

การจัดทําสรุปประมวลผล

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นที่ 15 

(ภาคเหนือตอนบน 1)

1. คณะกรรมการ  

    ประสานงานวิชาการฯ 

    และผูที่เกี่ยวของ

    ไดรับการพัฒนา

    ศักยภาพอยางตอเนื่อง

2. คณะกรรมการ  

    ประสานงานวิชาการฯ 

    ไดแลกเปลี่ยน

    ประสบการณในดาน

    การสงเสริม สนับสนุน

    การจัดการศึกษาทองถิ่น

    ที่เปนระบบ 

3. องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นที่จัดการศึกษา 

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15  

    (ภาคเหนือตอนบน 1) 

    ไดนําสรุปผลการประเมิน

    ไปใชในการวางแผน

    พัฒนาการศึกษา

    ในโอกาสตอไป

1. คณะกรรมการประสาน

    งานวิชาการระดับจังหวัด

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือ

    ตอนบน 1) ไดแก 

    จังหวัดเชียงใหม 

    จังหวัดลําปาง 

    จังหวัดลําพูนและ

    จังหวัดแมฮองสอน 

    จํานวน 84 คน 

2. ศึกษานิเทศก /

    นักวิชาการ/ผูไดรับ

    มอบหมายใหรับผิดชอบ

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายใน

    สถานศึกษาขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15 

    (ภาคเหนือตอนบน 1)  

    จํานวน 31 คน
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับจังหวัดและ

การจัดทําสรุปประมวลผล

การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นที่ 15 

(ภาคเหนือตอนบน 1)

(ตอ)

4. เพื่อใหศึกษานิเทศก /

    นักวิชาการ/ผูไดรับ

    มอบหมายใหรับผิดชอบ

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายในสถาน

    ศึกษาขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

    ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู

    สามารถพัฒนางาน

    ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

3. บุคลากรในสํานักการ

    ศึกษา ศาสนาและ

    วัฒนธรรม 

    อบจ.เชียงใหม

    จํานวน 14 คน

    รวมทั้งสิ้น 129 คน

4. ศึกษานิเทศก/

    นักวิชาการ/ผูไดรับ

    มอบหมายใหรับผิดชอบ

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายในสถาน

    ศึกษาขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

    ไดนําความรูไปพัฒนางาน

    ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

27 จัดจางที่ปรึกษา

ตามโครงการวัดและ

ประเมินผลความสามารถ

ทางภาษาและการสื่อสาร

ของนักเรียน

1. เพื่อติดตามประเมินผล

    ความสามารถทางภาษา

    และการสื่อสารภาษาไทย

    และภาษาตางประเทศ

2. เพื่อนําผลการประเมินเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    พัฒนาครู บุคลากร

    นักเรียนและกระบวนการ

    จัดการเรียนการสอน

    ในระยะตอไป

จัดจางที่ปรึกษาโครงการฯ

ดําเนินการวัดและประเมิน

ความสามารถทางภาษาไทย

และภาษาตางประเทศ

ในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานในโรงเรียน

สังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

และโรงเรียนในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหมที่มี

บันทึกขอตกลงในการจัด

การศึกษากับองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

500,000

(2558: 500,000)

500,000 500,000 1. นักเรียน

รอยละ 90

มีนิสัย

รักการอาน

2. ครู

รอยละ 90

มีการวิเคราะหฺ

นักเรียนแบบ

รายบุคคล

และใชขอมูล

ในการวางแผน

การจัดการ

เรียนรู

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

ผูเรียน

3. ผลการสอบ

ของนักเรียน

รอยละ 50

อยูในระดับ

พึงพอใจ

ไดผลการประเมิน

ความสามารถดานการสื่อสาร

ภาษาไทย และภาษา

ตางประเทศของนักเรียน

สําหรับนํามาเปนเครื่องมือ

ในการปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพของครู บุคลากร

นักเรียนและพัฒนาโครงการ

ตอไป

สํานักการศึกษาฯ

(กลุมงานนิเทศฯ)



- 402 -

- 402 - (59-61) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

28 การจัดทําศูนยการเรียนรู

สําหรับเด็กปฐมวัย

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช

    เพียงพอในการเรียน

    การสอนของเด็กปฐมวัย

2. เพื่อใหนักเรียนไดมี

    การพัฒนาการเรียนรู

    จากสื่อหลายอยาง

    ทั้งทางวิชาการและ

    การปฏิบัติ

สนับสนุนและสงเสริม

การจัดการศึกษา

ระดับประถมวัยใหกับ

โรงเรียนในสังกัด

อบจ.เชียงใหม

50,000

(2558 : 50,000)

50,000 50,000 ความพึงพอใจ

ของผูปกครอง

เด็กปฐมวัย

ที่เขารับบริการ

ในศูนยฯ

1. เด็กปฐมวัยมีวัสดุ อุปกรณ

    เพียงพอตอการเรียนรู

    พัฒนาการทางดานสมอง

    และรางกาย

2. เด็กปฐมวัยมีความพรอมใน

    การเรียนในระดับชั้นตอไป

สํานักการศึกษาฯ

(สวนบริหาร

การศึกษา)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

29 สนับสนุนคาใชจายในการ

จัดการศึกษาตามนโยบาย

รัฐบาล เชน

 - คาจัดการเรียนการสอน  

   (รายหัว)

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คาหนังสือนักเรียน

            ฯลฯ

สํานักการศึกษาฯ

กรมสงเสริมฯ 

ร.ร.แมอาย

วิทยาคม

ร.ร.บานแมงอนฯ

ร.ร.ตนแกวฯ

ร.ร.บานศาลา

1. ร.ร.แมอายวิทยาคม 6,000,000 6,100,000 6,200,000

2. ร.ร.บานแมงอนฯ 2,500,000 2,600,000 2,700,000

3. ร.ร.ตนแกวฯ 3,500,000 3,600,000 3,700,000

4. ร.ร.บานศาลา 1,500,000

(2558 : 14,500,000)

1,600,000 1,700,000

1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ทุกคนไดรับโอกาสทาง

    การศึกษาอยางเต็ม

    ศักยภาพ

2. เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียน

    บริหารจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบ ถูกตอง 

    ทันกับความตองการ

3. เพื่อใหบริการการศึกษา

    โดยไมเสียคาใชจาย

    ตั้งแตระดับอนุบาล

    จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพื่อลดภาระคาใชจายและ

    ลดชองวางทางการศึกษา

1. นักเรียนทุกคนไดรับ

    การสนับสนุนคาใชจาย

    ในการศึกษาตามรายการ

    ที่กําหนดอยางเทาเทียม

2. โรงเรียนจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    ทันกับสถานการณ

3. นักเรียนทุกคนมี

    ความพรอมในการศึกษา

    เลาเรียน

4. ผูปกครองนักเรียน

    ไดรับการบรรเทาภาระ

    คาใชจายในการ

    จัดซื้ออุปกรณ 

    เครื่องแบบนักเรียน

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากโครงการ

สนับสนุน

คาใชจาย

ในการ

จัดการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม

ดานสาธารณสุข

1. เพื่อใหความรูและทักษะ

    ในเรื่องการดูแลสุขภาพ

    กับประชาชน

2. เพื่อสงเสริมใหมี

    การพัฒนาศักยภาพ

    ความรู ทักษะที่จําเปน

    แกผูเกี่ยวของ

3. เพื่อสงเสริมใหมี

    การเผยแพรขาวสาร

    ดานสาธารณสุข

4. เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรม

    ปองกันหรือควบคุม

    โรคติดตอที่สําคัญ

    ในทองถิ่น

5. เพื่อสงเสริมกิจกรรม/

    การดําเนินการของ

    อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําหมูบาน/ชุมชน

อบรม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ การเผยแพร

ขอมูลขาวสารผานสื่อตางๆ 

แกประชาชน กลุมสมาคม 

ชมรมที่เกี่ยวของกับ

งานดานสาธารณสุข 

สงเสริมสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรมสรางสรรค

ตางๆ

3,000,000

(2558 :3,000,000)

3,000,000 3,000,000 1. จํานวน

ประชาชน

ที่มีสุขภาพ

ที่ดีขึ้น

2. อัตรา

การเจ็บปวย

ลดลง

1. ประชาชนมีความรูและ

    ทักษะในการดูแลรักษา

    สุขภาพ

2. อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําชุมชนไดรับ

    การพัฒนาทักษะความรู

    ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

3. ประชาชนรับทราบขอมูล

    ขาวสารดานสาธารณสุข

4. มีการจัดกิจกรรมปองกัน

    หรือควบคุมโรคติดตอ

    ที่สําคัญในทองถิ่นใหกับ

    ประชาชน/ผูประกอบการ

5. กิจกรรม ของ อสม./ชุมชน

    ไดรับการสงเสริมอยาง

    ตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 อุดหนุนการแขงขัน

กรีฑาผูสูงอายุ ชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย

1. เพื่อใหนักกรีฑา

    ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

    ไดมีการพัฒนาคุณภาพ

    ชีวิต โดยเฉพาะการดูแล

    รักษาสุขภาพอยาง

    สม่ําเสมอ

2. เพื่อใหนักกรีฑาผูสูงอายุ

    ไดพัฒนาศักยภาพ

    ในเรื่องของเทคนิค

    การแขงขันกรีฑา 

    เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬา

    ไปแขงขันในระดับ

    ที่สูงขึ้น

3. เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ

    มีกิจกรรมรวมกัน

    ซึ่งจะสงผลดีผลดีตอไป

    ในระยะยาวในการสงเสริม

    สุขภาพกายและสุขภาพจิต

จัดงบประมาณอุดหนุน

สมาคมกีฬาจังหวัด

เชียงใหมใหกับนักกรีฑา

ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม 

เขารวมการแขงขันกรีฑา

ผูสูงอายุชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย

300,000

(2558 : 400,000)

300,000 300,000 จํานวน

เหรียญและ

อันดับในการ

แขงขันที่ไดรับ

และอยูใน

อันดับ 1 

ใน 10 ของ

ประเทศ

1. นักกรีฑาผูสูงอายุ

    จังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การพัฒนาคุณภาพชีวิต

    ที่ยั่งยืน โดยเฉพาะ

    การมีสุขภาพที่ดีทั้งกาย

    และใจ

2. นักกรีฑาผูสูงอายุไดรับ

    การพัฒนาศักยภาพ

    ในเรื่องของเทคนิค

    การแขงขันกรีฑา 

    เพื่อเปนตัวแทนในการ

    แขงขันในระดับที่สูงขึ้น

3. ผูสูงอายุไดรับการสงเสริม

    สุขภาพกายและสุขภาพจิต

    โดยการทํากิจกรรมรวมกัน

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

รวมกับ

สมาคมกีฬา

จังหวัดเชียงใหม
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 สงเสริมและสนับสนุนสุขภาพ

กีฬาและนันทนาการ

จัดและสงเสริมสนับสนุน

การสงเสริมสุขภาพ

การแขงขันกีฬาและ

นันทนาการสําหรับ

ประชาชนเชียงใหม ดังนี้

 - กลุมเด็ก เยาวชน

 - กลุมประชาชน

 - กลุมนักเรียน นักศึกษา

 - กลุมคนพิการและ

    ผูสูงอายุ

 - สถาบันการศึกษา/

    สวนราชการ

 - คณะผูบริหารและ

    เจาหนาที่ของ 

    อบจ.เชียงใหม

20,000,000
(2558 : 20,000,000)

20,000,000 20,000,000 1. จํานวน

ขอมูลเด็ก 

เยาวชนที่มี

ปญหาทาง

สุขภาพ 

ยาเสพติด

และสังคม

ในเชียงใหม

ลดลงตอเนื่อง

2. จํานวน

กิจกรรม 

โครงการ

จัดสนับสนุน

สงเสริมได

ทั่วถึงทุกกลุม

เปาหมาย

และทุกพื้นที่

1. ประชาชนใน จ.เชียงใหม

    มีสุขภาพพลานามัยที่ดี

    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

2. ประชาชนใน จ.เชียงใหม

    ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

    และตระหนักถึงคุณคา

    สุขภาพของตัวเอง

    โดยหันมาออกกําลังกาย

    และดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น

3. ประชาชนหางไกล

    จากยาเสพติด อบายมุข

    ตางๆ และสามารถ

    ปองกันและแกไขปญหา

    ครอบครัวได

4. พัฒนาการกีฬาของ

    จังหวัดเชียงใหมใหไป

    สูความเปนเลิศและ

    เพื่อการอาชีพเพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

1. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    มีสุขภาพพลานามัย

    ที่สมบูรณและแข็งแรง

    ทั้งทางดานรางกายและ

    จิตใจ

2. เพื่อสรางการมีสวนรวม

    ความสามัคคี การใช

    เวลาวางใหเปนประโยชน

    สงเสริมและปลูกฝง

    คานิยมที่ดีตอ

    การออกกําลังกาย

    และเลนกีฬาใหกับ

    ประชาชนใน จ.เชียงใหม

3. เพื่อสงเสริมการเฝาระวัง

    ปองกัน แกไขปญหา

    ครอบครัว

4. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    การกีฬาของจังหวัด

    เชียงใหมใหไปสู

    ความเปนเลิศและ

    เพื่อการอาชีพเพิ่มมากขึ้น
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

1. นักเรียน นักศึกษา 

    ประชาชนในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม    

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

10,000,000
(2558 : 10,000,000)

10,000,000 10,000,000 1. จํานวน

โครงการที่

ครอบคลุม

พื้นที่ใน

จ.เชียงใหม

2. จํานวน

ผูเขารวม

การแขงขัน

ที่ไดประโยชน

จากโครงการ

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

1. นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน

    หางไกลจากยาเสพติด

    อบายมุขตางๆ และสามารถ

    ปองกันและแกไขปญหา

    ครอบครัวได

2. สรางนักกีฬาในระดับพื้นที่

    เพื่อสนับสนุนในการ

    เขารวมการแขงขันใน

    ระดับที่สูงขึ้นตอไป

3. มีการพัฒนาการกีฬา

    ของเด็กนักเรียน นักศึกษา

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศและ

    เพื่ออาชีพ

4. สามารถสงเสริมและ

    กระตุนใหจังหวัด

    เชียงใหม มีการพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจ

    และการทองเที่ยว

    อยางตอเนื่อง

1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน 

    หางไกลจากยาเสพติด

    และอบายมุขตาง ๆ  

2. เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

    นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน ในแตละ

    อําเภอ รวม 25 อําเภอ

    เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป

    แขงขันในระดับจังหวัด

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกีฬาของเด็กนักเรียน 

    นักศึกษา และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศ

    และเพื่อการอาชีพตอไป

4. เพื่อใชกิจกรรมกีฬา

    สงเสริมการทองเที่ยว

    และสรางรายได

    ใหกับจังหวัดเชียงใหม
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

5. เพื่อใหเด็ก นักเรียน

    นักศึกษา และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    หันมาสนใจการออก

    กําลังกายโดยการเลนกีฬา

    เพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น

5. เด็ก นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนหันมาสนใจ

    การออกกําลังกาย

    โดยการเลนกีฬา

    เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

5 การแขงขันกีฬา

สมาพันธ อบจ. 

17 จังหวัด ภาคเหนือ

1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

    ระหวางคณะผูบริหาร  

    สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด ขาราชการ 

    ลูกจางและพนักงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    ในเขต ๑๗ จังหวัด

    ภาคเหนือ

2. เพื่อเสริมสรางความเปน

    มิตรไมตรี สามัคคีระหวาง

    องคกรและหมูคณะ

    ตลอดจนสรางคานิยม

    การออกกําลังกาย/

    เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

จัดสงนักกีฬา ไดแก

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

ขาราชการ ลูกจางและ

พนักงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม 

และประชาชนในเขตจังหวัด

เชียงใหม เขารวมการแขงขัน

กีฬาสมาพันธ อบจ. 

17 จังหวัด ภาคเหนือ

5,000,000

(2558 : 3,000,000)

5,000,000 5,000,000 1. จํานวน

เหรียญ

รางวัลและ

ถวยรางวัล

ที่ไดรับ

เพิ่มขึ้นและ

ผลการแขงขัน

ในภาพรวม

2. จํานวน

บุคลากร

ทุกสวน

ราชการ

เขารวม

ในการแขงขัน

กีฬารอยละ

60 ขึ้นไป

1. คณะผูบริหารสมาชิก

    สภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัด ขาราชการ

    ลูกจางและพนักงานจาง

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัด 17 จังหวัด

    ภาคเหนือมีความสามัคคี

    และมีความสัมพันธ

    ที่ดีตอกัน

2. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดในเขต

    17 จังหวัดภาคเหนือ

    มีเจตคติที่ดีตอกัน

    มีความรวมมือกัน

    ในการสรางเครือขาย

    ขององคกร

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ศูนยกีฬาและนันทนาการ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อใหบริการเด็ก 

    เยาวชน และประชาชน 

    ชุมชน ภาครัฐ และ

    เอกชนในการออกกําลังกาย

    แขงขันกีฬาและนันทนาการ

    กิจกรรมตางๆ

2. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน

    การพัฒนาการเรียนรู

    ทักษะดานกีฬาและ

    นันทนาการใหกับเด็ก

    และเยาวชน

1,950,000 2,000,000 500,000 1. มีศูนย

กีฬาและ

นันทนาการ

ในระดับ

จังหวัดที่มี

มาตรฐาน

รองรับการจัด

การแขงขัน

กีฬาและ

นันทนาการ

2. จํานวน

การใหบริการ

ที่ครอบคลุม

กลุมเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชน

ชุมชน องคกร

ภาครัฐ และ

เอกชนในการ

ออกกําลังกาย

1. เปนศูนยกลางในการให

    บริการดานกีฬาและ

    นันทนาการใหแกเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    ของจังหวัดเชียงใหม

    อยางเปนรูปธรรมและ

    ยั่งยืน

2. มีการพัฒนาองคความรู

    ทักษะ ประสบการณ

    ดานกีฬาและนันทนาการ

    ที่สําคัญใหเด็ก เยาวชน

    ใหหางไกลจากพิษภัย

    อบายมุขและสิ่งเสพติด

สํานักการศึกษาฯ

(สวนสงเสริม

การศึกษาฯ)

1. การสงเสริม สนับสนุน

    และพัฒนาดานกีฬา

    และนันทนาการใหกับ

    กลุมเด็ก เยาวชน

    และประชาชน 

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. จัดตั้งศูนยกีฬา

    และนันทนาการ

    อบจ.เชียงใหม

    ภายใตศูนยเยาวชน

    อบจ.เชียงใหมและ

    จัดสรางสนามกีฬา

    ครุภัณฑ วัสดุและ

    อุปกรณใหบริการ

    ประกอบดวย

    - ป 2559 สนามฟุตบอล

       หญาเทียม 7 คน 

       แบบมาตรฐาน พรอม

       โครงตาขายเหล็ก

    - ป 2560 กอสราง

       หลังคาสนามฟุตบอลฯ

    - ป 2561 กอสราง

       อัฒจันทร



- 410 -

- 410 - (59-61) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7 ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดตอ

1. เพื่อปองกันและควบคุม

    การแพรระบาดของ

    โรคติดตอ เชน 

    โรคไขหวัดนก 

    โรคไขเลือดออก 

    โรคไขหวัดใหญ

    สายพันธุใหม 2009 ฯลฯ

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ

    ใหประชาชนมีความรูและ

    ความเขาใจ ในการเฝา

    ระวังและการปองกัน

    จากโรคติดตอ

3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตอ

    และแหลงเพาะพันธุ

    เชื้อโรคติดตอ

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

เชน

1. อบรม สัมมนา

2. นิทรรศการ

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

    หลายรูปแบบ เชน 

    สปอตโฆษณาวิทยุและ

    สถานีโทรทัศน  

    ปายประชาสัมพันธ 

    แผนพับและสติ๊กเกอร ฯลฯ

4. จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เพื่อใชในการ 

    ปองกันและควบคุม

    การแพรระบาดของ

    โรคติดตอ

5. พนสารเคมีเพื่อกําจัด

    โรคติดตอ

60,000,000 60,000,000 60,000,000 จํานวน

กิจกรรมที่

สนับสนุน

การปองกัน

และควบคุม

การแพร

ระบาดของ

โรคติดตอ

5 ครั้ง/ป

1. สามารถปองกันและ

    ควบคุมการแพรระบาดของ

    โรคติดตอตาง ๆ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมได

2. ประชาชนมีความรูและ

    ความเขาใจ ในการเฝา

    ระวังและปองกันตัว 

    จากโรคติดตอ

3. สามารถกําจัดเชื้อโรค

    ติดตอและแหลงเพาะพันธุ

    เชื้อโรคติดตอ

สํานักการชาง

(2558 : 60,000,000) 
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

8 เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชนที่มา

จัดการแขงขันกีฬา

ชมการแขงขันกีฬา

และจัดกิจกรรมตางๆ

1. ตอเติมหลังคาอัฒจันทร

    สนามกีฬาอําเภอพราว

    (อัฒจันทรของ อบจ.ชม.)

    หลังคาโครงเหล็ก

    มุงเมทัลชีท กวาง 8 เมตร

    ยาว 35 เมตร

800,000 - - ความพึงพอใจ

ของผูมาใช

บริการ

สํานักการชาง

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

2. กอสรางหองน้ํา

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    กวาง 3 เมตร 

    ยาว 10 เมตร 

    สูง 3.12 เมตร

950,000 - -

9 กอสรางสนามกีฬากลาง

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

บานหนองเจ็ดหนวย 

หมูที่ 4 ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

สร. (174)

เพื่อใหประชาชนไดมี

สนามกีฬาที่มีมาตรฐาน

ไดใชงานแขงขันกีฬา

และทํากิจกรรมตางๆ

สรางสนามฟุตบอล

งานลู-ลานกีฬา

งานรั้วเหล็ก รอบลู

งานอัฒจันทร

10,454,000 - - จํานวน (แหง) มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน

ใหประชาชนไดใช

ในการแขงขันกีฬา

และทํากิจกรรมตางๆ

สํานักการชาง

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

ประชาชนไดรับความสะดวก

ในการจัดแขงขันกีฬา 

ชมการแขงขันกีฬาและ

จัดกิจกรรมตางๆ

ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจําอําเภอพราว 

หมูที่ 5 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ออกหนวยเคลื่อนที่

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร

    ขาวสาร และเพิ่มความรู

    ความเขาใจในบทบาท

    ภารกิจ ผลการดําเนินงาน

    ของปที่ผานมาตลอดจน

    รับฟงความคิดเห็นของ

    ประชาชนในพื้นที่ที่มีตอ

    องคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

    ในชุมชน รูจักเอื้อเฟอ

    เผื่อแผและรวมแรงรวมใจ

    ของคนในพื้นที่

3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและ

    ใหบริการดานตาง ๆ แก

    ประชาชนในพื้นที่

1. คณะผูบริหารและ

    เจาหนาที่ อบจ.เชียงใหม

    ไดรวมพบปะประชาชน

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    ทั้ง 25 อําเภอ

2. จัดกิจกรรมดานการ

    สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

3. จัดกิจกรรมนิทรรศการ 

    เผยแพรประชาสัมพันธ 

    ขาวสาร สรางความรู 

    ความเขาใจในบทบาท

    ภารกิจขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน

ประชาชน

ที่ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดเผยแพร

    ประชาสัมพันธขาวสาร 

    สรางความรูความเขาใจ

    ในบทบาทภารกิจ 

    ผลการดําเนินงานปที่

    ผานมา ตลอดจนรับฟง

    ความคิดเห็นของประชาชน

    ในพื้นที่

2. ประชาชนในพื้นที่

    มีความสามัคคี รูจัก

    เอื้อเฟอเผื่อแผและ

    รวมแรงรวมใจกัน

3. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ไดพบปะ

    เยี่ยมเยือนและใหบริการ

    ดานตาง ๆ แกประชาชน

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 พัฒนาอาชีพ และสงเสริม

การมีงานทําใหกับประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ

    แกประชาชน ชวยแกไข

    ปญหาความยากจน

2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง

    กลุมอาชีพ การแลกเปลี่ยน

    เรียนรูและประสบการณ

3. เพื่อสนับสนุนความรู

    ดานวิชาการหรือเทคโนโลยี

    ในวิชาชีพการจัดการ

    หรือการตลาดแกกลุมอาชีพ

4.  เพื่อสงเสริมการนํา

    ทรัพยากรหรือภูมิปญญา

    มาเพิ่มมูลคา

5. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    สินคาของกลุมอาชีพ 

    OTOP ของแตละอําเภอ

ฝกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรม

ดานการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพ กิจกรรมเผยแพร

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑแปรรูป ใหแก

ประชาชนทั่วไป ผูวางงาน 

และผูประกอบการ

ในจังหวัดเชียงใหม

8,000,000

(2558 : 8,000,000)

8,000,000 8,000,000 1. จํานวน

กิจกรรม

ที่สงเสริม

และพัฒนา

อาชีพฯ

2. จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

3. จํานวน

ผูวางงาน

ลดลง

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

1. ผูเขารับการอบรมไดนํา

    ความรูไปประกอบอาชีพ

    และสรางประโยชนตอ

    สวนรวมยกระดับคุณภาพ

    ชีวิตที่ดีขึ้น

2. กลุมอาชีพตาง ๆ 

    ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

    ความรูและประสบการณ

    รวมกัน

3. ผูประกอบการและ

    กลุมอาชีพ OTOP ในแตละ

    อําเภอ มีการพัฒนาและ

    มีศักยภาพในการ

    ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

4. สามารถนําทรัพยากร

    ในทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

    ใหตอบสนองตอ

    ความตองการของตลาด

5. ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ

    OTOP ของแตละอําเภอ

    ไดรับการพัฒนาอยาง

    ตอเนื่อง
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหประชาชนมี

    โอกาสในการฝกอบรม 

    สรางความรู ความเขาใจ

    และตระหนักถึง

    ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

    ในชุมชน

2. เพื่อเปนการกระตุนให

    ประชาชนในชุมชน

    มีความคิดกวางไกล

    มองปญหาและสามารถ

    นําความรูที่ไดรับไปแกไข

    ปญหาอยางมีเหตุผล

3. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น และสราง

    การมีสวนรวมในการ

    พัฒนาทองถิ่น

ฝกอบรมสัมมนาหรือใหความรู

ทางสื่อตางๆ เผยแพรความรู

ดานประชาธิปไตย ดานสังคม

ดานการเมืองทองถิ่น และ

กระบวนการมีสวนรวมของ

ภาคประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นแกประชาชนในพื้นที่

25 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม

5,000,000

(2558 : 5,000,000)

5,000,000 5,000,000 จํานวน

กิจกรรม

ที่สงเสริม

การมี

สวนรวมของ

ประชาชนฯ

1. ประชาชนมีความรู

    ความเขาใจและตระหนักถึง

    ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น

    ในชุมชน

2. ประชาชนนําความรู

    ไปปรับใชแกปญหาของ

    ชุมชนไดอยางเหมาะสม

    กับสถานการณปจจุบัน

3. ประชาชนไดแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น และรวมเปน

    สวนหนึ่งของการพัฒนา

    ทองถิ่น

กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)
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5. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ

ดานการเมือง การปกครอง

และกฏหมายสูประชาชน

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการประสานงาน

    การมีสวนรวมเพื่อชวยเหลือ

    กันในทุกภาคสวน

2. เพื่อเปนการพัฒนาความรู 

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

    ใหความรูแนวทางปฏิบัติ

    ในดานการเมือง 

    การปกครองและ

    ดานกฎหมายสําหรับ

    ประชาชน

การประชาสัมพันธ 

และการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธตางๆ

ใหแก ประชาชน / เยาวชน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

25 อําเภอ

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 จํานวนของ

ประชาชน

ที่มีความรู

ดานการเมือง

การปกครอง

และดาน

กฏหมาย

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการชวยเหลือปองกัน

    และแกไขปญหาดานตางๆ 

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถสรางเสริมความรู

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. ประชาชนมีความรูและ

    แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

    ในดานการเมือง 

    การปกครองและ

    ดานกฎหมาย

กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)

5 ปรับปรุงซอมแซม

และตอเติมหอประชุม

อําเภอแมวาง

ที่วาการอําเภอแมวาง

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 

2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

    งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม

ปรับปรุง ซอมแซม 

และตอเติมหอประชุม 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 734,000)

- - จํานวน (แหง) 1. สามารถรองรับ

   ผูเขารวมประชุมได  

2. มีสถานที่สําหรับ

    การจัดกิจกรรมตาง ๆ

    ไดอยางเหมาะสม

สํานักการชาง

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)
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6. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

สตรีจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหสตรีไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. เพื่อใหสตรีมีโอกาสไดรับ

    การฝกอาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายได นํามาเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

กิจกรรมแกสตรีที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2,000,000

(2558 : 2,000,000)

2,000,000 2,000,000 จํานวน

สตรีที่

เขารวม

โครงการฯ

สามารถ

ชวยเหลือ

ตนเองได

และมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. สตรีไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิกใน

    ครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. สตรีไดรับการฝกอาชีพ

    ที่เหมาะสม มีรายไดเลี้ยง

    ตนเองและครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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6. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูสูงอายุไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาส

    ไดรับการฝกอาชีพที่

    เหมาะสม 

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรมแกผูสูงอายุ

ที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน

ผูสูงอายุที่

เขารวม

โครงการฯ

สามารถ

ชวยเหลือ

ตัวเองได

และมีอาชีพ

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูสูงอายุไดเห็นคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูสูงอายุไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)
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6. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูพิการจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูพิการไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูพิการมีโอกาสได

    รับการฝกอาชีพที่เหมาะสม

    มีรายได นํามาเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม การจัดกิจกรรม

เนื่องในวันผูพิการแหงชาติ

แกผูพิการที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน

ผูพิการที่

เขารวม

โครงการฯ

สามารถ

ชวยเหลือ

ตนเองได

และมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูพิการไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูพิการไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)
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6. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดตระหนักถึง

    บทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม มีรายได

    นํามาเลี้ยงตนเองและ

    ครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรมแกผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดสที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000

(2558 : 1,000,000)

1,000,000 1,000,000 จํานวน

ผูดอยโอกาส

และ

ผูปวยเอดส

ที่เขารวม

โครงการ

สามารถ

ชวยเหลือ

ตนเองได

และมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิกใน

    ครอบครัว ไมเปนภาระของ

    ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. ผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดสไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)
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6. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 กิจกรรมของสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจ

    และสงเสริมคุณภาพชีวิต

    ของผูสูงอายุ

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดพัฒนา

    ศักยภาพชีวิตตนเองและ

    มีความสุขในบั้นปลาย

    ของชีวิต

3. เพื่อเปนการสืบสาน

    ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

    ของไทยในเทศกาลตาง ๆ

จัดกิจกรรมตามประเพณี 

และกิจกรรมฝกอบรม

ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ

ของสถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน

300,000

(2558 : 150,000)

300,000 300,000 จํานวน

กิจกรรมตาม

ประเพณี 

และกิจกรรม

ฝกอบรม

ศึกษาดูงาน

ของผูสูงอายุ

ของสถาน

สงเคราะห

คนชรา

วัยทองนิเวศน

1. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนา

    ดานจิตใจและมีคุณภาพ

    ชีวิตที่ดีขึ้น

2. ผูสูงอายุมีศักยภาพในการ

    ดําเนินชีวิตและมีความสุข

    ในบั้นปลายของชีวิต

3. สามารถอนุรักษและ

    รวมสืบสานประเพณี

    วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

    ในเทศกาลตาง ๆ

สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะหฯ)

6 ปรับปรุงและซอมแซม

อาคารสํานักงาน

อาคารเรือนนอน 3 

และโรงซักฟอก 

สถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน

เพื่อปรับปรุงอาคารใหได

มาตรฐาน สรางความปลอดภัย

และสะดวกสบาย มีสภาพ

แวดลอมที่เหมาะสมกับ

ผูรับบริการ

ปรับปรุงและซอมแซม

อาคารสํานักงาน

อาคารเรือนนอน 3 

และโรงซักฟอก

ตามแบบแปลนของ

อบจ.เชียงใหม

294,000 294,000 294,000 ความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ

ผูรับบริการมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัยพสิน

มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

และไดรับความสะดวกสบาย

สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะหฯ)
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ยุทธศาสตรที่ 6. การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคใหความรู

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนและ

ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบ

ตางๆ อาทิเชน อบรม สัมมนา 

นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง

จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ 

เชน  ปายประชาสัมพันธ  

แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร  

แผน CD-ROM ฯลฯ

6,500,000 6,500,000 6,500,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรมหรือ

โครงการ

ประชาชนทุกภาคสวนรวมมือ

กันในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการชาง

6.1. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

ผ.01 

(2558 : 6,500,000) 
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1. วัสดุเชื้อเพลิงและ

    สารหลอลื่น

4,500,000 4,500,000 4,500,000 สํานักการชาง

2. วัสดุกอสรางสําหรับ

    งานขุดเจาะบอบาดาล

1,500,000 1,500,000 1,500,000

3. วัสดุวิทยาศาสตรและ

    การแพทย

450,000 450,000 450,000

4. คาธรรมเนียมและ

    คาลงทะเบียนตางๆ 

    ของงานขุดเจาะบอบาดาล

100,000 100,000 100,000

5. คาจางเหมา

    ขุดเจาะบอบาดาล 

    พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 25 อําเภอ 

    จํานวน 42 เขต ๆ ละ

    3 บอ ความลึกประมาณ

    120 เมตร ชนิดทอ PVC

    ชั้น 13.5 ขนาด dai.6"

    จํานวน 126 บอ ๆ ละ

    429,200 บาท

54,079,200 - -

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

ขุดเจาะบอบาดาล รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูใชน้ํา

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

(2558 : 55,060,000) 
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5,000,000 5,000,000 5,000,000

(2558 : 5,000,000)

6.3. การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัดฯ

(ฝายพัฒนา

เศรษฐกิจฯ)

1 1. เยาวชนและประชาชน

    มีจิตสํานึก มีสวนรวม

    ตอตานยาเสพติด

2. เยาวชนใชเวลาวาง

    ในการทํากิจกรรมที่เปน

    ประโยชนมากขึ้น

3. ชุมชนเขามามีสวนรวม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาอาชญากรรม

    และยาเสพติด

4. ผูติดยาเสพติดไดรับ

    การฟนฟู บําบัดและพัฒนา

    สมรรถภาพ

5. มีสวนรวมในการสงเสริม 

    สนับสนุนการดําเนิน

    นโยบายของรัฐใหบรรลุ

    ผลสําเร็จ

จํานวน

กิจกรรม

ที่สนับสนุน

การแกไข

ปญหา

อาชญากรรม

และยาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค 

อบรมใหความรู จัดกิจกรรม

สรางสรรคตาง ๆ ใหกับ

ประชาชน กลุมเด็ก

เยาวชนในสถานศึกษา

ที่เปนกลุมเสี่ยงตอการคา

หรือเสพยาเสพติด 

และสนับสนุนการบําบัด

ผูติดยาเสพติด

1. เพื่อรณรงค ปลูกจิตสํานึก

    สรางกระแสตอตาน

    ยาเสพติด

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมให

    กลุมเยาวชนใชเวลาวาง

    ใหเกิดประโยชน

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของชุมชนในการปองกัน

    ปญหาอาชญากรรมและ

    ปญหายาเสพติด

4. เพื่อฟนฟู บําบัด และ

    พัฒนาสมรรถภาพ

    ผูติดยาเสพติดในจังหวัด

    เชียงใหม

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    นโยบายรัฐ

ปองกัน บําบัด แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

และปญหายาเสพติด
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย

ความเร็วสูง FREE WIFI

และระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดความชัดสูง

CCTV FULL HD องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรักษาความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพยสินใหแก

    ประชาชนและนักทองเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใชในการรักษา

    ความปลอดภัยบุคคลสําคัญ

    รักษาความปลอดภัย

    การประชุม สัมมนาหรือ

    การแขงขันกีฬาระดับ

    นานาชาติในเขตเชียงใหม

3. เพื่อเปนศูนยกลาง

    ในการรักษาความปลอดภัย

    ของจังหวัด 

4. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    และอํานวยความสะดวก

    แกนักทองเที่ยวและ

    ประชาชนผูสัญจรเดินทาง

    ในการใชบริการระบบ

    เครือขายไรสายความเร็วสูง

    FREE WIFI

1. ระบบเครือไรสาย

    ความเร็วสูง FREE WIFI

    โดยมีจุดกระจายสัญญาณ

    ทั้ง 25 อําเภอ

    จํานวนรวม 1,660 จุด

2. ระบบกลองโทรทัศน

    วงจรปดความชัดสูง

    CCTV FULL HD 

    ทั้ง 25 อําเภอ 

    จํานวนรวม 1,000 กลอง

3. ศูนยควบคุมสวนกลาง

    จํานวน 1 ศูนย

210,000,000 - - 1. การติดตั้ง

ระบบเครือขาย

ไรสาย

ความเร็วสูง 

FREE WIFI

โดยมีจุด

กระจาย

สัญญาณ

ทั้ง 25 อําเภอ

2. การติดตั้ง

ระบบกลอง

โทรทัศน

วงจรปด

ความชัดสูง

CCTV 

FULL HD

ทั้ง 25 อําเภอ

และสงขอมูล

ไปยังศูนย

ควบคุม 

ครบ 100 %

1. ประชาชนและ

    นักทองเที่ยวในจังหวัด

    เชียงใหม มีความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพยสิน

    สรางความเชื่อมั่นให

    เชียงใหมเปนเมืองนาอยู

    มากยิ่งขึ้น

2. สามารถรักษา

    ความปลอดภัยแกบุคคล

    สําคัญ และจัดการประชุม

    สัมมนาหรือการแขงขันกีฬา

    ระดับนานาชาติในเขต

    เชียงใหมไดอยางปลอดภัย

3. เปนศูนยกลางในการรักษา

    ความปลอดภัยของจังหวัด 

4. นักทองเที่ยวและประชาชน

    ผูสัญจรเดินทางสามารถใช

    บริการระบบเครือขาย

    ไรสายความเร็วสูง 

    FREE WIFI ไดอยางสะดวก

    มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(นิติการ)

และ 

สํานักการชาง

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย

ความเร็วสูง FREE WIFI

และระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดความชัดสูง

CCTV FULL HD องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

5. เพื่อบันทึกภาพ

    กิจกรรมการทองเที่ยว

    ในชวงเทศกาลสําคัญ 

    สําหรับใชประชาสัมพันธ

    การทองเที่ยวเชียงใหม

6. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    เทคโนโลยีดานการสื่อสาร

    

3. สราง

ศูนยควบคุม

สวนกลาง

จํานวน 

1 ศูนย และ

เชื่อมตอ

ระบบกลอง

ครบ 100 %

5. สามารถสงเสริมและ

    ประชาสัมพันธการทองเที่ยว

    เชียงใหมใหเปนที่รูจักของ

    นักทองเที่ยวมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(นิติการ)

และ 

สํานักการชาง
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ฝกอบรมและฝกซอม

แผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

และความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

แกผูเขารับการฝกอบรม 

และฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

บุคคลากรสังกัด 

อบจ.เชียงใหม 

เจาหนาที่ อปท. อื่น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และประชาชนทั่วไป

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. จํานวน

กิจกรรม

การฝกอบรม

5 ครั้ง/ป

2. จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

200 คน/ครั้ง

ผูเขารับการฝกอบรม

มีความรู ทักษะ และ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักการชาง

3 เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 

    ที่ใชในงานปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย เชน

    สายสงน้ําแรงดันสูง 

    รองเทา ชุดกันฝน 

    หมวกนิรภัย ถุงมือ 

    ขอตอ ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 จํานวนวัสดุ

ที่ไดรับ

มาตรฐาน

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

    เครื่องมือ เครื่องใชพอเพียง

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

สํานักการชาง

2. น้ํามันเชื้อเพลิงและ

    สารหลอลื่นตางๆ สําหรับ

    ยานพาหนะของ

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอมและ

    เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

4,500,000 4,500,000 4,500,000

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน 

    สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มความรวดเร็ว

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

(2558 : 1,500,000) 
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- 427 - (59-61) ปองกัน บรรเทา      

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

(ตอ)

3. ชุดขุดเจาะบอบาดาล

    สามารถเจาะไดลึก

    ไมนอยกวา 350 เมตร

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    37,775,000 บาท

    ใน 1 ชุด ประกอบดวย

    - รถขุดเจาะบอบาดาล

      ชนิด 10 ลอ 

      ขับเคลื่อน 2 เพลา 

      มีกําลังไมนอยกวา 

      340 แรงมา 

      จํานวน 1 คัน

    - รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ

      ชนิด 6 ลอ มีกําลัง

      ไมนอยกวา 210 แรงมา

      จํานวน 1 คัน

    - รถบรรทุกอุปกรณ 

      ขับเคลื่อน 4 ลอ 

      พรอมหลังคาสําเร็จรูป

      จํานวน 1 คัน

75,550,000 - - สํานักการชาง



- 428 -
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

(ตอ)

    - เครื่องอัดอากาศ

      แบบอัดลม 2 ชั้น 

      มีแรงลมไมนอยกวา

      1,100 คิวบิคฟุตตอนาที

      จํานวน 1 เครื่อง

    - ตูนอนสนามแบบลากจูง

      จํานวน 1 ตู

    - เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

      จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการชาง

4. โคมไฟสปอรตไลท LED

    ขนาดไมนอยกวา 20 W

    จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

    12,300 บาท

123,000 - -

5. โคมไฟสปอรตไลท LED

    ขนาดไมนอยกวา 50 W

    จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

    30,500 บาท

305,000 - -

(2558 : 5,000,000) 
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินงานบรรเทา

สาธารณภัย

1. คาวัสดุสําหรับครุภัณฑ

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอม เชน 

    เครื่องยอยกิ่งไม 

    เครื่องพนสารเคมี 

    เครื่องตรวจวัดฝุนละออง

    ขนาดเล็ก เครื่องกําเนิด

    ไฟฟาฉุกเฉิน ฯลฯ

900,000 900,000 900,000 รอยละของ

ครุภัณฑที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

สํานักการชาง

2. คาวัสดุยานพาหนะและ

    ขนสง สําหรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ

    ฝายบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอม

800,000 800,000 800,000

3. คาวัสดุอะไหล

    เครื่องจักรกลสูบน้ํา 

    เชน นอต สกรู ทอสงน้ํา

    แบตเตอรี่ ประเก็น ฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินงานบรรเทา

สาธารณภัย 

(ตอ)

4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

    ครุภัณฑยานพาหนะ

    และขนสงตางๆ เชน 

    รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา

    รถดูดสิ่งโสโครกปฏิกูล 

    รถกวาดดูดฝุน 

    รถกระเชาไฟฟา รถบรรทุก

    ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักการชาง

5. คาบํารุงรักษาและ

    ซอมแซมเครื่องจักรกล

    สูบน้ําที่ชํารุดเสียหาย

    และเสื่อมสภาพ

    จากการใชงาน

1,500,000 1,500,000 1,500,000

(2558 : 4,700,000) 
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันและบรรเทา

    สาธารณภัย ใหแกประชาชน

    ในพื้นที่อําเภอตางๆของ

    จังหวัดเชียงใหม ทั้งกอน

    เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 

    และหลังเกิดเหตุ

2. เพื่อชวยเหลือสนับสนุน

    การปฏิบัติงานของ

    ศูนยปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชียงใหม 

    ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย

    ฝายพลเรือนของ อปท.

    ในพื้นที่อําเภอตางๆ  

    สวนราชการ และองคกร

    ที่เกี่ยวของ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. จํานวน

ครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

2. จํานวน

กิจกรรม

ที่สนับสนุน

การดําเนินงาน

ปองกันและ

บรรเทาฯ

1. สามารถปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย 

    ใหแกประชาชนในพื้นที่

    อําเภอตาง ๆ ของจังหวัด

    เชียงใหม ทั้งกอนเกิดเหตุ 

    ขณะเกิดเหตุและ

    หลังเกิดเหตุ

2. สามารถชวยเหลือ

    สนับสนุนการปฏิบัติงาน

    ของศูนยปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชียงใหม 

    ศูนยอาสาสมัคร

    ปองกันภัยฝายพลเรือน

    ของ อปท.ในพื้นที่อําเภอ

    ตางๆ สวนราชการและ

    องคกรที่เกี่ยวของ

สํานักการชาง1. จัดเตรียม จัดหา อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ในการสนับสนุน    

    การปฏิบัติงานใหเพียงพอ

2. ชวยเหลือประชาชน

    ผูประสบภัย

3. ปรับปรุงซอมแซม

    สาธารณูปโภค 

    สาธารณูปการ

    ที่ไดรับผลกระทบ

4. รณรงคประชาสัมพันธ

    ใหประชาชนมีสวนรวม

    ในการแกไขปญหา

    สาธารณภัยที่เกิดขึ้น

5. สนับสนุนการดําเนินการ

    กิจกรรมในการปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัยของ

    กลุมอาสามัครตางๆ

6. ปฏิบัติงานดานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย 

    ตามระเบียบกฎหมายที่

    เกี่ยวของ

(2558 : 10,000,000) 
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ยุทธศาสตรที่ 7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับ

    การพัฒนาและเพิ่มพูน

    ความรูตลอดจนทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. เพื่อใหบุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

    ทัศนคติและประสบการณ

    เกี่ยวกับงานสวัสดิการ

    ผูสูงอายุและงานดาน

    การพัฒนาสังคม

บุคลากรของ

สถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

จํานวน 45 คน

400,000

(2558 : 300,000)

400,000 400,000 จํานวน

บุคลากร

ที่เขารวม

โครงการฯ

1. บุคลากรมีความรู ทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. บุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

    ที่กําหนด

3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

    และนําความรูมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานไดอยาง  

    มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะหฯ)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ผ.01 



- 433 -

- 433 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ฝกอบรมสัมมนาและศึกษา

ดูงานของคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม 

ขาราชการและพนักงานจาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู 

    ประสบการณในดานตาง ๆ 

    รวมถึงความเปนผูนํา

    บทบาท หนาที่ใหแก

    ผูเขารับการอบรม    

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

    ไดพบปะ แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น ประสบการณ

    และแนวทางปฏิบัติงาน

    ในดานตาง ๆ รวมกัน

3. เพื่อใหผูเขาอบรม

    มีความสามัคคี กลมเกลียว

    สรางทัศนคติที่ดีตอองคกร

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ขาราชการและ

พนักงานจางองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เขารับการอบรม สัมมนา

หรือการเขารับการศึกษา

หลักสูตรตาง ๆ

5,000,000

(2558 : 5,000,000)

5,000,000 5,000,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการ

1. ผูเขารับการอบรม

    รูจักบทบาทหนาที่

    ความรับผิดชอบในฐานะ

    บุคลากรองคการบริหาร

    สวนจังหวัด

2. ผูเขารับการอบรม

    สามารถนําความรูและ

    ประสบการณที่ไดรับมา

    ปรับใชในการพัฒนา

    ทองถิ่น

3. ผูเขารับการอบรม

    มีความสามัคคี

    ในหมูคณะและมีทัศนคติ

    ที่ดีตอองคกร

กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)
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- 434 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 เพิ่มศักยภาพบุคลากร

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

องคกร

เพื่อใหบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

มีความรู ความชํานาญ

ในการใชงานคอมพิวเตอร

สําหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ

องคกรทั้งแบบสื่อสื่งพิมพ

สื่อนําเสนอแบบมัลติมีเดีย

จัดฝกอบรมสําหรับบุคลากร

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม และองคกรปกครอง

สวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 4 รุน ๆ ละ 50 คน

รวม 200 คน

500,000 500,000 500,000 1. รอยละของ

จํานวนผูเขา

รับการ

ฝกอบรม

2. ผูเขาอบรม

มีความรู

ความเขาใจ

ในการผลิต

สื่อฯ

บุคลากรขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดเชียงใหม

มีความรู ความชํานาญ

ในการใชงานคอมพิวเตอร

สําหรับผลิตสื่อประชาสัมพันธ

องคกรทั้งแบบสื่อสื่งพิมพ

สื่อนําเสนอแบบมัลติมีเดีย

ทําใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)



- 435 -

- 435 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ฝกอบรม สัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ของคณะผูบริหาร 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหม

    เกิดการพัฒนาความรู 

    และความสามารถ

    ในการทํางาน

2. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหมไดรับ

    โลกทัศนแนวคิดใหม ๆ 

    เกิดการแลกเปลี่ยน

    ทัศนคติรวมกัน  

3. เพื่อใหเกิดการสราง

    ทีมงานสูความสําเร็จ    

    ตามวิสัยทัศนขององคกร

4. เพื่อใหเกิดการสราง

    ความเขาใจอันดี       

    ความสามัคคีและ

    เกิดความรักความผูกพัน

    ในองคกร

คณะผูบริหาร 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมทุกคน

11,500,000
(2558 : 11,500,000)

11,500,000 11,500,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการฯ

ที่มีตอการ

จัดโครงการ

ฝกอบรม

สัมมนาและ

ทัศนศึกษาฯ

1. ผูเขาฝกอบรมนําความรู

    ที่ไดรับมาพัฒนาการทํางาน

    ในหนาที่ที่รับผิดชอบ

    ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผูเขาฝกอบรมไดรับ

    โลกทัศน ประสบการณ 

    แนวคิดใหมๆ เกิดการ

    แลกเปลี่ยนทัศนคติรวมกัน

    และนํามาใชบูรณาการ

    ในการปฏิบัติงานของตนเอง

3. มีทีมงานที่มุงสูความสําเร็จ

    ตามวิสัยทัศนขององคกร

4. ผูเขาฝกอบรมเกิด

    ความเขาใจ ความสามัคคี

    ความผูกพันและรักองคกร

    เพิ่มมากขึ้น

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)



- 436 -

- 436 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและทักษะ

ทางวิชาชีพตามสายงาน

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 200 คน

(จัดอบรมจํานวน 

4 หลักสูตร)

700,000

(2558 : 700,000)

700,000 700,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึง

พอใจ

ในทุกดาน 

70% 

2. มีผูเขา

อบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน

เพิ่มขึ้น

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม  

    ไดรับการเพิ่มพูนความรู   

    พัฒนาทักษะ 

    ความสามารถ  

    ประสิทธิภาพ และ  

    ประสิทธิผลในการ

    ปฏิบัติงาน ภายใต  

    ระเบียบ ขอกฎหมาย

    ที่กําหนด ในตําแหนง

    สายงานของตนเอง

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับ  

    การพัฒนาการทํางาน 

    แบบบูรณาการ 

    เพื่อการแกไขปญหา 

    การพัฒนางาน 

    การปรับปรุงและ  

    การทํางานเปนทีม

3. เพื่อใหผูเขาอบรมได 

    พัฒนาทัศนคติ

    ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี 

    ทั้งตอองคกร ตอผูอื่น 

    และตอตนเอง

1. ผูเขารับการอบรมไดรับ  

    การเพิ่มพูนความรู 

    พัฒนาทักษะ

    ความสามารถ   

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผลในการ

    ปฏิบัติงาน ภายใต  

    ระเบียบ ขอกฎหมาย

    ที่กําหนด ในตําแหนง  

    สายงานของตนเอง

2. ผูเขาอบรมไดรับ

    การพัฒนาการทํางาน

    แบบบูรณาการ

    ในการแกไขปญหา

    การพัฒนางาน    

    การปรับปรุงและ  

    การทํางานเปนทีม

3. ผูเขาอบรมไดพัฒนา 

    ทัศนคติ ปลูกฝง 

    จิตสํานึกที่ดีตอองคกร   

    ตอผูอื่น และตอตนเอง



- 437 -

- 437 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทํางาน

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม

    มีความรู มีทักษะ

    ในการใชงานเทคโนโลยี

    สารสนเทศ

2. เพื่อใหผูเขารับการ

    ฝกอบรมไดพัฒนา

    การใชงานเทคโนโลยี

    สารสนเทศ อยางตอเนื่อง

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 100 คน

600,000

(2558 : 600,000)

600,000 600,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึง

พอใจ

ในทุกดาน 

70%

2. มีผูเขา

อบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน 

เพิ่มขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรม

    มีความรู มีทักษะ

    ในการใชงานเทคโนโลยี

    สารสนเทศ

2. ผูเขาฝกอบรม

    มีความชํานาญในการ

    ใชงานเทคโนโลยี

    สารสนเทศ อยางมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)



- 438 -

- 438 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7 ฝกอบรมหลักสูตรการเตรียม

ความพรอมบุคลากรเขาสู

วัยเกษียณ

1. เพื่อใหผูเขารับการ

    ฝกอบรม มีความรู

    ความเขาใจ เกี่ยวกับ

    การเตรียมความพรอม

    ดานตางๆ กอนเกษียณ

    อายุและแนวทาง

    การดําเนินชีวิตหลังเกษียณ

2. เพื่อใหผูเขารับการ

    ฝกอบรมนําความรูที่ได

    ไปปรับใชในการดํารงชีวิต

    อยางมีคุณภาพและ

    มีความสุข

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

ขาราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

และบุคลากรองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

จํานวน 50 คน

500,000 500,000 500,000 รอยละของ

คะแนน

ความพึงพอใจ

ของผูเขารับ

การฝกอบรม

1. ผูเขาฝกอบรม มีความรู

    ความเขาใจ เกี่ยวกับ

    การเตรียมความพรอม

    ดานตางๆ กอนเกษียณ

    อายุและมีแนวทาง

    การดําเนินชีวิตหลังเกษียณ

2. ผูเขาฝกอบรม

    สามารถนําความรูที่ได

    ไปปรับใชในการดํารงชีวิต

    อยางมีคุณภาพและ

    มีความสุข

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)



- 439 -

- 439 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

8 ฝกอบรมหลักสูตร

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติหนาที่

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในกฎหมาย ระเบียบ

    ที่เกี่ยวของในการ   

    ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการพัฒนาตนเองและ  

    พัฒนางานไดอยางมี   

    ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    นําความรูที่ไดรับ

    จากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    ประสบการณ

    ในการปฏิบัติงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง ของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมและ

บุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น

จํานวน 2 รุน ๆ ละ 150 คน

450,000

(2558 : 540,000)

450,000 450,000 รอยละของ

ความรู 

ความเขาใจ 

ตามหลักสูตรฯ

ของผูเขาอบรม

ที่เพิ่มขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรมมีความรู

    ความเขาใจในกฎหมาย  

    ระเบียบที่เกี่ยวของ

    ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. ผูเขาฝกอบรมมีการพัฒนา

    ตนเองและพัฒนางาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขาฝกอบรมนําความรู

    ที่ไดรับจากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. ผูเขาฝกอบรมมีการ

    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

    และประสบการณ

    ในการปฏิบัติงาน

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)



- 440 -

- 440 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

9 ฝกอบรมหลักสูตร

การเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม ในการทํางาน 

สําหรับบุคลากร อบจ.เชียงใหม

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางของ 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 50 คน

260,000

(2558 : 260,000)

260,000 260,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึง

พอใจ

ในทุกดาน 

70%

2. มีผูเขา

อบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีคุณธรรม

จริยธรรม

เพิ่มมากขึ้น

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)

1. ผูเขาฝกอบรมปฏิบัติงาน   

    โดยยึดหลักการบริหาร

    กิจการบานเมืองที่ดี

    หลักปรัชญาของ

    เศรษฐกิจพอเพียง

    และหลักธรรมคําสอน

    ของศาสนา

2. ผูเขาฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในหลักทางพระพุทธศาสนา 

    และวิธีการปฏิบัติวิปสสนา

    กรรมฐาน สามารถนําไป   

    ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

    และสามารถประยุกตใช

    ในการปฏิบัติงาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขาฝกอบรม มีคุณธรรม 

    จริยธรรมและธรรมาภิบาล

    ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

1. เพื่อเสริมสราง

    กระบวนทัศน วัฒนธรรม   

    และคานิยมในการ

    ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

    การบริหารกิจการ

    บานเมืองที่ดี หลักปรัชญา  

    ของเศรษฐกิจพอเพียง

    และหลักธรรมคําสอน

    ของศาสนา

2. เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร 

    ของ อบจ.เชียงใหม 

    มีความรู ความเขาใจ

    ในหลักทางพระพุทธศาสนา 

    และวิธีการปฏิบัติวิปสสนา

    กรรมฐาน สามารถนําไป   

    ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

    และสามารถประยุกตใช

    ในการปฏิบัติงาน

3. เพื่อใหผูเขารับการ

    ฝกอบรม มีคุณธรรม 

    จริยธรรมและธรรมาภิบาล

    ในการปฏิบัติงาน



- 441 -

- 441 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 ฝกอบรมหลักสูตรการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาองคกรไปสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรู

(Knowledge Management : 

KM)

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    เบื้องตน เกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge   

    Management) และ

    การจัดการความรู

    ของ อบจ.เชียงใหม 

    เปนไปอยางมีรูปธรรม

2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    เรียนรูจากประสบการณ

    ในการทํางานเปนคณะ

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

    มีการพัฒนาความรู

    ความสามารถอยางตอเนื่อง

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจางในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม จํานวน 50 คน

150,000 150,000 150,000 รอยละของ

คะแนน

ความพึงพอใจ

ของผูเขารับ

การฝกอบรม

1. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรูความเขาใจ

    เบื้องตนเกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge 

    Management) และ

    การจัดการความรู

    ของ อบจ.เชียงใหม 

    เปนไปอยางมีรูปธรรม

2. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

    จากประสบการณในการ 

    ทํางานเปนคณะ

3. ผูเขารับการฝกอบรม

    ไดพัฒนาความรู

    ความสามารถเพิ่มขึ้น

    อยางตอเนื่อง

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)



- 442 -

- 442 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

11 ฝกอบรมหลักสูตร

การปฐมนิเทศ

ขาราชการ อบจ. 

ลูกจางประจํา

และพนักงานจางใหม

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในระเบียบ 

    แบบแผนของทางราชการ

    และวิธีปฏิบัติราชการ

    บทบาทและหนาที่

    ของขาราชการ 

    ลูกจางประจํา และ

    พนักงานจาง ในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมี

    พระมหากษัตริย

    ทรงเปนประมุข

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในแนวทาง

    การปฏิบัติตน

    เพื่อเปนขาราชการ 

    ลูกจางประจํา และ

    พนักงานจางที่ดี

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจางใหม

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 2 รุน ๆ ละ

50 คน

68,000

(2558 : 250,000)

68,000 68,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม

ที่มีความรู

ความเขาใจ

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูเขารับการฝกอบรม        

    มีความรู ความเขาใจ

    ในระเบียบแบบแผน

    ของทางราชการ

    และวิธีปฏิบัติราชการ 

    บทบาทและหนาที่

    ของขาราชการ

    ลูกจางประจํา และ

    พนักงานจางในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมี

    พระมหากษัตริย

    ทรงเปนประมุข

2. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในแนวทางการปฏิบัติตน

    เพื่อเปนขาราชการ

    ลูกจางประจํา และ

    พนักงานจางที่ดี

กองการเจาหนาที่

(ฝายวินัยฯ)



- 443 -

- 443 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

12 ฝกอบรมหลักสูตรความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และเงื่อนไข การลงโทษ

ทางวินัย การใหออก

จากราชการ การอุทธรณและ

การรองทุกข และแนวทาง

การปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมขาราชการ อบจ.

เชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    เบื้องตนเกี่ยวกับหลักเกณฑ

    และเงื่อนไขการลงโทษ

    ทางวินัย การใหออก

    จากราชการการอุทธรณ

    และการรองทุกข และ

    แนวทางการปฏิบัติ

    ตามประมวลจริยธรรม

    ขาราชการของ 

    อบจ.เชียงใหม

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด  

    อบจ.เชียงใหม มีวินัย

    ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

    มีคุณธรรมและจริยธรรม 

    อันนําไปสูประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผลอยาง

    เปนรูปธรรมในการปฏิบัติ 

    หนาที่ราชการมากยิ่งขึ้น

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง 

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 150 คน

90,000 90,000 90,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม

ที่มีความรู

ความเขาใจ

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูเขาอบรมมีความรู

    เบื้องตนเกี่ยวกับ

    หลักเกณฑและเงื่อนไข

    การลงโทษทางวินัย 

    การใหออกจากราชการ 

    การอุทธรณและ

    การรองทุกข และแนวทาง

    การปฏิบัติตามประมวล

    จริยธรรมขาราชการ อบจ.

2. ผูเขารับการฝกอบรม 

    มีวินัยในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการ มีคุณธรรม

    และจริยธรรม อันนําไปสู

    ประสิทธิภาพและ  

    ประสิทธิผลอยางเปน

    รูปธรรมในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการมากยิ่งขึ้น

กองการเจาหนาที่

(ฝายวินัยฯ)
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- 444 - (59-61) บริหารจัดการ     

1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

13 พัฒนาบุคลากรของ

สํานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

    ในสํานักการศึกษาฯ

    ใหมีความรู และสงเสริม

    ความคิดริเริ่ม สรางสรรค

    ที่เปนประโยชนตอสวนรวม

2. เพื่อใหบุคลากรไดเพิ่มพูน

    ความรู ประสบการณใหม ๆ

    และเพิ่มศักยภาพ

    ในการทํางาน

3. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

    และความเขาใจอันดี

    ระหวางเจาหนาที่

    ผูปฏิบัติงานกับผูบริหาร

    ของสํานักการศึกษาฯ

    ในการขับเคลื่อนภารกิจ

    ใหเปนไปตามเปาหมาย

    ที่กําหนดไว

ขาราชการ พนักงานจาง 

สํานักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

การอบรม 

สัมมนา 

ศึกษาดูงาน

1. บุคลากรมีศักยภาพ

    สามารถปฏิบัติงาน

    ตามภารกิจของสํานัก

    การศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรนําความรูและ

    ประสบการณใหมๆ 

    มาพัฒนาองคกรได

    อยางมีประสิทธิภาพ

3. เกิดความสามัคคีและ

    ความเขาใจอันดีระหวาง

    ผูบริหารกับเจาหนาที่

    ผูปฏิบัติงานในการปฏิบัติ

    งานใหบรรลุเปาหมายที่

    กําหนดไว

สํานักการศึกษาฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

14 ฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานซอมบํารุง

รักษาถนน

เพื่อเพิ่มเติมความรู 

ความเขาใจ และทักษะ

การซอมบํารุงรักษาถนน

แกพนักงานผูปฏิบัติงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง กองชาง

900,000 900,000 900,000 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

บุคลากรในหนวยงาน

เกิดความรูและทักษะ

ในการปฏิบัติงาน มีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

15 ฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา

ดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ในการดูแลเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะ

เพื่อเพิ่มเติมความรู 

ความเขาใจ และทักษะ

การควบคุมเครื่องจักรกล 

การบํารุงรักษา การแกไข

ขอขัดของตาง ๆ แกพนักงาน

ผูปฏิบัติงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง กองชาง

900,000 900,000 900,000 รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

บุคลากรในหนวยงาน

เกิดความรูและทักษะ

ในการปฏิบัติงาน มีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2558 : 500,000) 

(2558 : 500,000) 
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1. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

16 ฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา

ดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

ดานเทคนิคการสํารวจ

ออกแบบงานโครงสราง

พื้นฐานและการพัฒนาเมือง

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ดานเทคนิคการสํารวจ

    และออกแบบ

2. เพื่อพัฒนาดานทักษะ

    และเทคนิคงาน 

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    และการพัฒนาเมือง

3. เพื่อนําความรูมาประยุกตใช

    และบูรณาการกับ

    การดําเนินงานของ 

    องคการบริหารสวนจังหวัด 

    เชียงใหม

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง กองชาง

300,000 300,000 300,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

1. บุคลากรปฏิบัติงาน

    ดานเทคนิคการสํารวจ 

    และออกแบบไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

2. บุคลากรไดรับการเพิ่มพูน

    ทักษะและเทคนิคงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    และการพัฒนาเมือง

3. สามารถนําความรู

    มาประยุกตใช

    และบูรณาการกับ

    การดําเนินงานขององคกร

    อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2558 : 300,000) 
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล

และเว็บไซตองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง

    ระบบสารสนเทศ 

    ฐานขอมูลและเว็บไซต

    ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

    ใหทันสมัย มีการใหบริการ

    ที่นาสนใจ

2. เพื่อพัฒนาปรับปรุง

    ระบบสารสนเทศ 

    ฐานขอมูลและเว็บไซต

    ใหรองรับอุปกรณสื่อสาร

    รูปแบบอื่นๆ (สมารทโฟน,

    แท็บเล็ต)

3. เพื่อพัฒนาใหเว็บไซต 

    สนับสนุนการเขาถึงของ

    ผูพิการตามมาตรฐาน

มีระบบสารสนเทศ 

ฐานขอมูล และเว็บไซต

ที่ทันสมัย รองรับอุปกรณ

สื่อสารรูปแบบอื่นๆ 

(สมารทโฟน, แท็บเล็ต)

และสนับสนุนการเขาถึง

ของผูพิการตามมาตรฐาน

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 จํานวนครั้ง

การพัฒนา

ระบบฯ

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

    มีชองทางสื่อสาร

    ประชาสัมพันธไปยัง

    ประชาชนผูสนใจ

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนผูสนใจสามารถ

    รับทราบขอมูลขาวสาร 

    กิจกรรมขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดอยางทั่วถึง

    ทุกรูปแบบของอุปกรณ

    เครื่องมือสื่อสาร

3. ผูพิการ/ผูมีความบกพรอง

    ทางดานตางๆ สามารถ

    เขาถึงขอมูลในเว็บไซต

    ของ อบจ.เชียงใหมได

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการเบิกจาย

เงินงบประมาณของ 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการบันทึกบัญชี

    และการออกรายงาน     

    ทางการเงินขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

    เปนไปอยางสะดวก

    และรวดเร็ว

2. เพื่อใหการจัดเก็บฎีกา

    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

    สะดวก รวดเร็ว และ

    งายตอการสืบคน

3. เพื่อใหเจาหนาที่

    ทุกหนวยงานสามารถ

    สืบคนขอมูลไดอยางสะดวก

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

    การควบคุมภายในของ

    กองคลัง

ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

การควบคุมการเบิกจายเงิน

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ใหระบบ

สามารถดําเนินการ

 - บันทึกบัญชี

 - ออกรายงานทางการเงิน

 - กําหนดแฟมการจัดเก็บ

    เอกสารการเบิกจายเงิน

    (ฎีกา) ตามรายงาน

    การจัดทําเช็ค

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 การปฏิบัติงาน

โปรแกรม

ควบคุม

การเบิกจายฯ 

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

กองคลัง1. การบันทึกบัญชี

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล สามารถ

    ออกรายงานทางการเงิน

    ของ อบจ.เชียงใหม

    ไดอยางรวดเร็ว 

    ตามระเบียบฯ ที่กําหนด

2. สามารถกําหนดแฟม

    สําหรับการจัดเก็บเอกสาร

    ประกอบการเบิกจายเงิน

    (ฎีกา)ไดอยางครบถวน

    และเหมาะสม

3. เจาหนาที่ทุกหนวยงาน

    สามารถสืบคนขอมูล

    ดานงบประมาณรายจาย

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และสามารถนําไปประกอบ

    การวางแผนการใชจาย

    เงินงบประมาณได

4. การควบคุมภายใน

    สามารถตรวจสอบและ

    ติดตามการเบิกจาย

    ไดงายและรวดเร็ว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 ประกวดโรงแรม 

เกสเฮาส รีสอรท 

ในจังหวัดเชียงใหมดีเดน

1. เพื่อสงเสริมให

    ผูประกอบการโรงแรม

    มีการชําระคาธรรมเนียม

    จากผูเขาพักโรงแรม

    ไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหผูประกอบการ

    โรงแรมมีสวนในการอนุรักษ

    ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดลอม 

    โดยไมใชงบประมาณ

    จากทางราชการ

3. เพื่อใหผูประกอบการ

    สามารถแนะนํา เชิญชวน 

    ใหนักทองเที่ยว

    เขามาเที่ยวในจังหวัด

    เชียงใหมเพิ่มมากขึ้น

ประกวดโรงแรม เกสเฮาส

รีสอรท ในจังหวัดเชียงใหม

ประมาณ 600 แหง

ที่มีการดูแล อนุรักษ 

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว

มีการชําระคาธรรมเนียม

จากผูเขาพักในโรงแรม

อยางถูกตอง และมีการทํา

กิจกรรมรวมกับ อบจ.เชียงใหม

ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน

ฯลฯ

70,000 70,000 70,000 ความพึง

พอใจของ

ผูประกอบการ

โรงแรม

เกสเฮาส

รีสอรท 

ในจังหวัด

เชียงใหมและ

ประชาชนทั่วไป

ที่เขารวม

โครงการ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีรายไดเพิ่มขึ้น

2. ไดรับความรวมมือ

    จากผูประกอบการโรงแรม

    ในการมีสวนรวมอนุรักษ

    สิ่งแวดลอม

3. นักทองเที่ยว มีจํานวนเพิ่ม

    มากขึ้นและนักทองเที่ยว

    มีความพึงพอใจ 

    ในการทองเที่ยวภายใน

    จังหวัดเชียงใหม

กองคลัง



- 450 -

- 450 - (59-61) บริหารจัดการ     

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 ปรับปรุงซอมแซมสถานที่

ใหบริการประชาชน (GCS)

1. เพื่อใหเคานเตอร

    บริการประชาชนที่อยู

    ในความรับผิดชอบของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ไดรับการดูแล

    ปรับปรุง ซอมแซมใหอยู

    ในสภาพที่ดี พรอมสําหรับ

    ใหบริการประชาชน

2. เพื่อใหประชาชนที่มา

    ติดตอราชการไดรับ

    ความสะดวก ประทับใจ

    และมีความพึงพอใจ

    ในการติดตอใชบริการ

คาใชจายในการปรับปรุง 

ซอมแซม เคานเตอรบริการ

ประชาชนที่ชํารุด หรือพัฒนา

ใหเพียงพอตอการใหบริการ

ประชาชน

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของผูมา

ใชบริการ

1. อบจ.เชียงใหม มีสถานที่

    พรอมสําหรับใหบริการ

    ประชาชนอยางเพียงพอ

2. ประชาชนที่มาติดตอ 

    ณ เคานเตอรบริการ

    ประชาชน ไดรับ

    ความสะดวก ประทับใจ

    และพึงพอใจในการมาใช

    บริการ

กองคลัง
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- 451 - (59-61) บริหารจัดการ     

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การขออนุญาตตามมาตรา 9 

แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

1. เพื่อสงเสริมใหความรู

    แกเทศบาล องคการบริหาร

    สวนตําบล ในพื้นที่จังหวัด

    เชียงใหม ในการปฏิบัติ

    ตามมาตรา 9 แหงประมวล

    กฎหมายที่ดิน และตาม

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

    เกี่ยวกับการอนุญาต

    ตามมาตรา 9 แหงประมวล

    กฎหมายที่ดินและการออก

    เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ

    องคการบริหารสวนตําบล

    เพื่อจัดเก็บคาตอบแทนที่ดิน

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    และพัฒนารายไดใหกับ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม

เจาหนาที่เทศบาล และ

องคการบริหารสวนตําบล 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 210 แหง ที่ไดรับ

มอบหมายในการจัดเก็บ

คาตอบแทนการอนุญาต 

ตามมาตรา 9 แหงประมวล

กฎหมายที่ดิน และการออก

เทศบัญญัติและขอบัญญัติฯ

212,300 212,300 212,300 จํานวน

เจาหนาที่

ผูปฎิบัติงาน

ที่มีความรู 

ความเขาใจ

ในงานฯ

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติไดรับ

    ความรู ความเขาใจ 

    ในการปฏิบัติงาน 

    ดานการจัดเก็บ

    คาตอบแทน ตามมาตรา 9

    แหงประมวลกฎหมายที่ดิน

2. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม สามารถจัดเก็บ

    รายไดไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

กองคลัง
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- 452 - (59-61) บริหารจัดการ     

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 องคการบริหารสวนจังหวัด

บริการประชาชน (เคานเตอร

บริการประชาชน)

1. เพื่อใหการบริหาร

    จัดการงานดานเคานเตอร

    บริการประชาชน (GCS) 

    อบจ.เชียงใหมเปนไปดวย

    ความเรียบรอยบรรลุ

    วัตถุประสงค

2. เพื่อใหบริการแกประชาชน

    รวมกับหนวยงาน

    ราชการอื่นๆ ในการบริการ

    ณ จุดเดียวไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหประชาชนไดรับ

    บริการที่สะดวกและรวดเร็ว

    เพิ่มมากขึ้น

บริหารจัดการคาใชจายตาง ๆ

ดานคาสาธารณูปโภค

คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับเคานเตอรบริการประชาชน 

(GCS) ดังนี้

1. เคานเตอรบริการประชาชน

    ศูนยการคาแอรพอรต   

    พลาซา จังหวัดเชียงใหม

    ที่อยูในความดูแลของ

    องคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เคานเตอรบริการประชาชน

    แหงที่ 2 ที่ศูนยการคา

    เซ็นทรัลเฟสติวัล

200,000

(2558 : 200,000)

200,000 200,000 จํานวนผูใช

บริการที่ไดรับ

ความสะดวก

และพึงพอใจ

กับการให

บริการ

1. การบริหารจัดการงาน

    ดานเคานเตอรบริการ

    ประชาชน (GCS) 

    อบจ.เชียงใหม 

    มีความเรียบรอย 

    บรรลุวัตถุประสงค

2. สามารถใหบริการ

    แกประชาชนรวมกับ

    หนวยงานราชการอื่น ๆ 

    ในการใหบริการ ณ จุดเดียว

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ประชาชนที่มารับบริการ

    มีความสะดวกและรวดเร็ว

    มากขึ้น

กองคลัง
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- 453 - (59-61) บริหารจัดการ     

2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 ปรับปรุงแผนที่ภาษี

และระบบสารสนเทศ 

โปรแกรมการชําระภาษี

ผานระบบอินเตอรเน็ต

และการพัฒนาโปรแกรม

ตอเนื่อง

1. เพื่อปรับปรุงระบบ

    แผนที่ภาษี และระบบ

    การชําระภาษี ผานระบบ

    Tax Online ใหมีขอมูล

    ที่ถูกตอง และมีฐานขอมูล

    ครบถวน

2. เพื่อการพัฒนาโปรแกรม

    การชําระภาษีใหครบทุก

    ประเภทที่นํามาจัดเก็บ 

3. เพื่อพัฒนา Website 

    ใหทันสมัยตรงตาม

    ความตองการของ

    ผูประกอบการ

    ในการติดตอกับ อบจ.

    เชียงใหม

ปรับปรุงฐานขอมูล 

เว็บไซตและโปรแกรม

การยื่นชําระภาษีผานระบบ

อินเตอรเน็ตออนไลน 

สําหรับผูประกอบการ

โรงแรม สถานบริการน้ํามัน

ผูประกอบการคายาสูบ

จํานวน 1,000 แหง

จัดทําฐานขอมูลอื่น ๆ 

การประมวลผลการจัดเก็บ

รายได การทําระบบ

เชื่อมโยงไปยังเคานเตอร

บริการประชาชน ณ

ศูนยการคา

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 รอยละ

ของผูเขาใช

ระบบที่

เพิ่มขึ้น

1. มีฐานขอมูลของ

    ผูประกอบการ

    ในระบบแผนที่ภาษี

    และระบบการชําระภาษี 

    ผานระบบ Tax Online 

    ถูกตองและเปนปจจุบัน

2. มีโปรแกรมการชําระ

    ภาษีใหครบทุกประเภท

    ที่นํามาจัดเก็บ ใหบริการ

    แกผูประกอบการ 

3. Website มีความทันสมัย

    ตรงตามความตองการ

    ของผูประกอบการ

    ในการติดตอกับ 

    อบจ.เชียงใหม

กองคลัง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

และพัฒนารายได

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนา

    การจัดเก็บรายได

    และการพาณิชย

    ใหมีประสิทธิภาพ 

    จัดเก็บภาษีไดอยาง

    ครบถวนและถูกตอง

2. เพื่อประชาสัมพันธ

    ใหประชาชนและ

    ผูประกอบการเขาใจ

    และใหความรวมมือ

    ในการชําระภาษี

    และคาธรรมเนียมของ 

    อบจ.เชียงใหม

3. เพื่อพัฒนาการใหบริการ

    โดยการใชสารสนเทศ

    ในการจัดเก็บรายได

    ผานระบบอินเตอรเน็ต

    ออนไลน และเพิ่มชองทาง

    ในการชําระภาษีแก

    ผูเสียภาษี

300,000

(2558 : 300,000)

300,000 300,000 ประชาชนและ

ผูประกอบการ

มีความรู

ความเขาใจ

ดานการชําระ

ภาษีฯ เพิ่มขึ้น

1. อบจ.เชียงใหมสามารถ

    จัดเก็บรายไดการพาณิชย 

    และภาษีไดอยางครบถวน

    ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชน ผูประกอบการ

    มีความเขาใจและให

    ความรวมมือในการชําระ

    ภาษีและคาธรรมเนียม

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. ผูเสียภาษีไดรับความรู

    ความเขาใจในการรับ

    ชําระภาษีผานการให

    บริการสารสนเทศ

    ในการจัดเก็บรายได

    ผานระบบอินเตอรเน็ต

    ออนไลน

กองคลัง1. จัดพิมพเอกสาร

    และแผนพับใบปลิว 

    ใหประชาชนมีความรู

    ความเขาใจเกี่ยวกับ

    ภาษีบํารุง อบจ. 

    คาธรรมเนียม อบจ.

2. ใหความรูเกี่ยวกับ

    การชําระภาษี

3. โฆษณาประชาสัมพันธ

    ตามสื่อตาง ๆ

4. จัดทําใบประกาศนียบัตร

    มอบใหแกผูประกอบการที่

    ใหความรวมมือในการชําระ

    ภาษีฯ คาธรรมเนียม อบจ.

5. จัดรางวัลใหกับผูประกอบ

    การที่ชําระภาษีฯ หรือ

    ใหความรวมมือกับ อบจ. 

    และปฏิบัติตามขอบัญญัติ 

    อบจ.ดีเดน

6. ออกสํารวจ ตรวจสอบ 

    การชําระภาษีฯ 

    คาธรรมเนียม อบจ. ฯลฯ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 สงเสริมความรูและอบรม

สัมมนาใหความรูแก

ผูประกอบการโรงแรม 

และสถานประกอบการ

น้ํามันและยาสูบ

1. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและสถาน

    ประกอบการน้ํามัน

    และยาสูบ

2. เพื่อใหความรูดานการ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนและการปรับปรุง

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ.

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการจัดเก็บรายได

    ของ อบจ.เชียงใหม

4. เพื่อสรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการ

1. ผูประกอบการโรงแรม

    ในจังหวัดเชียงใหม

    จํานวน 600 แหง

2. สถานประกอบการคา

    น้ํามันและยาสูบ

    ในจังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 400 ราย

350,000

(2558 : 300,000)

350,000 350,000 รอยละของ

ผูประกอบการ

มีความเขาใจ

เรื่องกฎหมาย

ระเบียบ

1. ผูประกอบการมีความรู

    และเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและสถาน

    ประกอบการน้ํามัน

    และยาสูบเพิ่มมากขึ้น

2. ผูประกอบการสามารถ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนไดและเขาใจ

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ. เพิ่มมากขึ้น

3. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหมมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการได

กองคลัง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 คาบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต

เก็บฐานขอมูล งานแผนที่ภาษี

และการดูแลระบบ

1. เพื่อใหการบริการจัดเก็บ

    ภาษีและรายไดผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

    และการเชื่อมโยงฐานขอมูล

    กับธนาคารเปนระบบ

    และสะดวก 

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    แกประชาชนผูมีหนาที่

    ตองชําระภาษีสามารถ

    เขาถึงระบบไดตลอด

    24 ชั่วโมง

เชาพื้นที่ฐานขอมูลสําหรับ

เก็บขอมูลการชําระภาษีบํารุง

องคการบริหารสวนจังหวัด 

คาธรรมเนียมจากผูเขาพัก

ในโรงแรม และรายไดอื่น ๆ 

ผานระบบอินเตอรเน็ตและ

การเชื่อมโยงขอมูลการชําระ

ภาษีผานธนาคาร

150,000

(2558 : 150,000)

150,000 150,000 รอยละ

ของจํานวน

ผูชําระภาษี

ที่เพิ่มขึ้น

1. องคกรสามารถใหบริการ

    แกประชาชนในการยื่นภาษี

    ผานระบบอินเตอรเน็ต

    ออนไลนและการเชื่อมโยง

    ฐานขอมูลกับองคกรและ

    ธนาคารไดอยางเปนระบบ

    และสะดวก

2. ประชาชนผูมีหนาที่ตอง

    ชําระภาษีไดรับความสะดวก

    ในการใชบริการตลอด 

    24 ชั่วโมง และทําให

    การจัดเก็บรายไดของ

    องคกรมีประสิทธิภาพ

    มากขึ้น

กองคลัง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 คาบริการทางดานคมนาคม

ของโครงการ อบจ.บริการ

ประชาชน

1. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเปนทางเลือกสําหรับ

    ประชาชนผูใชบริการชําระ

    ภาษีและคาธรรมเนียมและ

    การรับชําระภาษีรถยนต

    ของหนวยงานราชการที่

    มาใหบริการ ณ เคานเตอรฯ

2. เพื่อใหบริการประชาชน

    ไดอยางถูกตอง สะดวก 

    รวดเร็ว และโปรงใส

3. เพื่อนําเทคโนโลยีมาชวย

    เพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการบริการประชาชน

4. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให

    ประชาชนมาชําระภาษี

    ประจําป

คาใชจายดูแลระบบ

เปนรายเดือน และคาปรับปรุง

ระบบที่ใชเชื่อมโยง

จากสํานักงาน อบจ.ชม

และเชื่อมตอกับหนวยงานอื่น

ไปยังศูนยเคานเตอรบริการ

ประชาชน (GCS) ศูนยการคา

เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา

จังหวัดเชียงใหม และ

เคานเตอรบริการประชาชนอื่น

ที่อยูในความรับผิดชอบ

150,000

(2558 : 200,000)

150,000 150,000 ประชาชนมี

ความพึงพอใจ

ในการใช

บริการ

1. ประชาชนมีทางเลือก

    และไดรับการอํานวย

    ความสะดวกในการชําระ

    ภาษี คาธรรมเนียมฯ อบจ.

2. ประชาชนมีความสะดวก

    จากการที่หนวยราชการอื่น

    มารวมใหบริการ 

    ณ จุดเดียวกัน เชน

    การชําระภาษีรถยนต

    การบริการดานไปรษณีย 

    ฯลฯ

3. ประชาชนไดรับการบริการ

    ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ประชาชนมีแรงจูงใจ

    ในการชําระภาษี 

    คาธรรมเนียม อบจ. 

    และอื่น ๆ

กองคลัง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 การสรรหาบุคลากร 1. เพื่อดําเนินการสรรหา

    บุคลากรมาบรรจุและ

    แตงตั้งเปนขาราชการ

    อบจ. ลงในตําแหนงที่วาง 

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

    ของอบจ.เชียงใหม

2. เพื่อดําเนินการสรรหา

    บุคลากรเพื่อจางเปน

    พนักงานจาง อบจ. 

    ลงในตําแหนงที่วาง  

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. เพื่อใหไดบุคลากรมา   

    สนับสนุนการปฏิบัติงาน

    ขององคกรอยางเพียงพอ

    ตามโครงสรางภารกิจ

    อํานาจหนาที่ สงผล

    ตอการบริหารงาน

    ขององคกรบรรลุ

    ตามวัตถุประสงค

1. สรรหาขาราชการ

    สายงานบริหารที่วาง

2. สรรหาขาราชการ

    สายงานผูปฏิบัติที่วาง

3. สรรหาพนักงานจาง

    ตําแหนงที่วาง

400,000

(2558 : 400,000)

400,000 400,000 สรรหาและ

เลือกสรรฯ 

บุคลากรใน

ตําแหนงวาง

ไดครบ

ทุกตําแหนง

1. ไดบุคลากรมาบรรจุ

    และแตงตั้งลงใน

    ตําแหนงที่วาง

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

2. ไดบุคลากรมาจางเปน

    พนักงานจาง อบจ. 

    ลงในตําแหนงที่วาง 

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. มีบุคลากรเพียงพอ

    ในการสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ขององคกรตามโครงสราง

    ภารกิจอํานาจหนาที่ 

    สงผลใหการบริหารงาน

    ขององคกรบรรลุตาม

    วัตถุประสงคที่ตั้งไว

กองการเจาหนาที่

(ฝายสรรหาฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 พัฒนาเว็บไซตสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนสื่อกลาง

    ในการประชาสัมพันธ

    การดําเนินงาน

    ดานการศึกษา ศาสนา 

    และวัฒนธรรม สงเสริม

    สุขภาพ กีฬาและ

    นันทนาการ

2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต

    ของสํานักการศึกษาฯ

    ใหทันสมัย และใหบริการ

    ขอมูลขาวสารที่นาสนใจ

3. เพื่อใหเว็บไซตสามารถ

    รองรับการเสนอขอมูล

    สารสนเทศทางการศึกษา

    ศาสนา วัฒนธรรมของ

    จังหวัดเชียงใหม

1. สํานักการศึกษา ฯ 

    มีเว็บไซตที่ทันสมัย

2. เว็บไซตของสํานัก

    การศึกษาฯ สามารถ

    เผยแพร ประชาสัมพันธ

    ขอมูลขาวสารตางๆ

    ทางการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม 

    การสงเสริมสุขภาพ 

    กีฬาและนันทนาการ

    ไดอยางรวดเร็ว

    ครอบคลุม แมนยํา

3. เว็บไซตของสํานัก

    การศึกษาฯ สามารถ

    รองรับอุปกรณสื่อสาร

    รูปแบบอื่นๆ

300,000

(2558 : 300,000)

300,000 300,000 จํานวน

ผูเขามาใช

บริการ

เว็บไซต

สํานัก

การศึกษา ฯ

1. สํานักการศึกษา ฯ 

    มีชองทางการสื่อสาร

    ไปยังองคกรของรัฐ 

    เอกชน และประชาชนทั่วไป

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. องคกรของรัฐ เอกชนและ

    ประชาชนทั่วไปสามารถ

    รับทราบขอมูลขาวสาร

    ของสํานักการศึกษา ฯ 

    ไดอยางทั่วถึงและ

    ทุกรูปแบบของ

    การสื่อสาร   

3. เปนเครื่องมือในการติดตอ

    สื่อสารขอมูลขาวสาร

    ระหวางโรงเรียนในสังกัด

    กับสํานักการศึกษาฯ

สํานักการศึกษาฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสนับสนุนการดําเนินงาน

ตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร/ิพระราชเสาวนีย

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

    มีการประกอบอาชีพ

    โดยอาศัยฐานความรู

    จากโครงการหลวงที่มี

    การปรับใชอยางเหมาะสม

    กับสภาพภูมิสังคมและ

    ภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น

2. เพื่อใหชุมชนในพื้นที่

    โครงการหลวงมี

    ความเขมแข็ง สามารถ

    พึ่งพาตนเองได

3. เพื่อใหการบุกรุกพื้นที่ปา

    ในพื้นที่โครงการลดลง

    อยางเปนรูปธรรม โดยการ

    กําหนดเขตปาไมและพื้นที่

    ทํากิน รวมทั้งการฟนฟู 

    และอนุรักษทรัพยากร

    ธรรมชาติ

1. โครงการอันเนื่องมาจาก

    พระราชดําร/ิพระราช

    เสาวนีย เชน การพัฒนา

    โครงการหลวง การพัฒนา

    แหลงตนน้ําลําธารฯ  

    การดําเนินชีวิตตาม

    แนวทางปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

2. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    หรือประชาชนที่ไดรับ

    ความเดือดรอน

    จากภัยแลง น้ําทวม 

    ขาดแหลงน้ําสําหรับ

    การเพาะปลูก ฯลฯ

3. การรักษาตนน้ําลําธาร

    และมีปาไมที่อุดมสมบูรณ

4. สรางและรักษาคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม

200,000

(2558 : 200,000)

200,000 200,000 จํานวน

กิจกรรมที่

สนับสนุน

การดําเนินงาน

ตามโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

1. ประชาชนในพื้นที่

    สามารถประกอบอาชีพ 

    โดยอาศัยฐานความรู

    จากโครงการหลวง

    มาปรับใชอยางเหมาะสม

    กับสภาพภูมิสังคมและ

    ภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น

2. ชุมชนในพื้นที่ของ

    โครงการหลวง

    มีความเขมแข็ง สามารถ

    พึ่งพาตนเองได

3. การบุกรุกพื้นที่ปาในพื้นที่

    โครงการหลวงลดลง

    อยางเปนรูปธรรม 

    สามารถกําหนดเขต

    ปาไมและพื้นที่ทํากิน

    อยางเปนสัดสวน 

    รวมทั้งการฟนฟูและ

    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัดฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)

รวมกับ

มูลนิธิโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/

การปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

    พระบาทสมเด็จพระเจา

    อยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา

    พระบรมราชินีนาถและ

    พระบรมวงศานุวงศ

2. เพื่อแสดงออกซึ่ง

    ความจงรักภักดีตอสถาบัน

    พระมหากษัตริย

3. เพื่อสงเสริมการจัด

    กิจกรรมรวมกับภาครัฐ 

    เอกชน ประชาชน

    ในการสรางความสามัคคี

    ในหมูคณะ

4. เพื่อใหประชาชนตระหนัก

    และมีจิตสํานึกเทิดทูนตอ

    สถาบันฯ

30,000,000
(2558 : 30,000,000)

30,000,000 30,000,000 จํานวน

กิจกรรม/

อบรม/

ประชาสัมพันธ

ที่สรางความ

มีสวนรวม

ในการปกปอง

เทิดทูน 

สถาบันฯ

1. เปนการเฉลิมพระเกียรติ

    พระบาทสมเด็จ

    พระเจาอยูหัวฯ    

    สมเด็จพระนางเจา

    พระบรมราชินีนาถ 

    และพระบรมวงศานุวงศ

    เนื่องในวโรกาสสําคัญ

    ตาง ๆ

2. ประชาชนไดแสดงออกซึ่ง

    ความจงรัก ภักดีตอสถาบัน

    พระมหากษัตริย

3. การสงเสริมกิจกรรม

    รวมกับภาครัฐ เอกชน 

    ประชาชนในการสราง

    ความสามัคคีในหมูคณะ

4. ประชาชนตระหนักและ

    มีจิตสํานึกเทิดทูนตอ

    สถาบันฯ

สํานักปลัดฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)

1. จัดกิจกรรม

    เฉลิมพระเกียรติ

    รวมกับภาครัฐ เอกชน 

    ประชาชน เนื่องใน

    วโรกาสวันสําคัญตาง ๆ 

2. จัดกิจกรรม อบรม 

    ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

    สรางความมีสวนรวม

    ในการปกปอง เทิดทูน 

    สถาบันฯ

3. จัดกิจกรรมรวมกับ

    ภาครัฐ เอกชนและ

    ประชาชนในการสราง

    ความรักความสามัคคี

    ในหมูคณะและในองคกร

4. ประสานงานและ

    สนับสนุนการดําเนินการ

    ตามแผนงาน/โครงการ

    ที่ศูนยปรองดอง

    สมานฉันทเพื่อการปฏิรูป

    ระดับทองถิ่น อําเภอ

    และจังหวัดกําหนด
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดทํารายงานประจําปของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อใหองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม 

    จัดทํารายงานผล

    การปฏิบัติงาน

    ตามนโยบายถูกตอง

    ตามขอระเบียบกฎหมาย

    กําหนด

2. เพื่อประชาสัมพันธ

    ผลการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมใหประชาชนและ

    หนวยงานตาง ๆ ทราบ

รายงานประจําปของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

สําหรับแจกจายให

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

หนวยงานภาครัฐ  

หนวยงานภาคเอกชน 

และประชาชนทั่วไป

100,000

(2558 : 95,000)

100,000 100,000 1. รายงาน

ประจําปของ

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

2. จํานวน

หนวยงาน/

ผูรับทราบ

ขอมูล

รายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ประจําปฯ

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    จัดทํารายงานประจําป

    ถูกตองตามขอระเบียบ

    กฎหมายกําหนด

2. เจาหนาที่องคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม 

    สมาชิกสภาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม 

    ประชาชนและหนวยงาน

    ตางๆ รับทราบผล

    การดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดทําหนังสือ

เพื่อการประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อประชาสัมพันธ

    ผลการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ใหประชาชน

    ทั่วไปไดรับทราบ

2. เพื่อใหขอมูล ขาวสาร

    ดานการทองเที่ยว 

    ตลอดจนศิลปะ ประเพณี

    วัฒนธรรมที่ดีงามใหแก

    ประชาชนทั่วไปและ

    นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

    และชาวตางชาติทราบ

หนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

การประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม สถานที่ทองเที่ยว 

ตลอดจนศิลปะ ประเพณี 

วัฒนธรรมที่ดีงาม

1900000

(2558 : 1,900,000)

1,900,000 1,900,000 1. หนังสือ

เพื่อการ

ประชาสัมพันธ

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

2. จํานวน

หนวยงาน/

ประชาชน

ที่รับทราบ

ขอมูลจาก

หนังสือฯ

1. ประชาชนไดรับทราบ

    ผลการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมอยางทั่วถึง

2. ประชาชน นักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและตางชาติรูจัก

    สถานที่ทองเที่ยว ศิลปะ 

    ประเพณีและวัฒนธรรม

    ที่ดีงามของจังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม โดยผานสื่อ

หนังสือพิมพ

1. เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร

    ของ อบจ.เชียงใหม

2. เพื่อเพิ่มโอกาสและ

    ชองทางการรับรูขาวสาร

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. เพื่อกระตุนใหประชาชน

    เขามามีสวนรวม

    ในการบริหารจัดการ

    และจัดกิจกรรม/โครงการ

    ของ อบจ.เชียงใหม

เชาคอลัมภหนังสือพิมพ

สวนทองถิ่นอยางนอย 

จํานวน 2 ฉบับ 

จํานวน 4 ไตรมาส 

เพื่อประชาสัมพันธ

ผลการดําเนินงานและ

กิจกรรมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1,400,000

(2558 : 1,200,000)

1,400,000 1,400,000 จํานวน

การประชา-

สัมพันธ

ขาวสาร

ตามโครงการฯ

1. ประชาชนไดรับทราบ

    ขอมูล ขาวสารขององคกร

    ไดอยางทั่วถึง

2.  อบจ.เชียงใหม มีโอกาส

    และชองทางในการ

    ประชาสัมพันธองคกร

    มากขึ้น

3. ประชาชนเขามามีสวนรวม

    ในการบริหารจัดการและ

    เขารวมกิจกรรม/โครงการ

    ขององคกรมากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ในรายการ 

"ทุกทิศ ทั่วถิ่น กับ อบจ."

เพื่อประชาสัมพันธโครงการ/

กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม รวมถึง

แหลงทองเที่ยว วิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น 

ในรูปแบบของปกิณกะ 

สารคดีตาง ๆ ใหประชาชน

ทั่วไป นักทองเที่ยวชาวไทย

และชาวตางชาติไดทราบ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ในรายการ 

"ทุกทิศ ทั่วถิ่น กับ อบจ." 

ทางสถานีโทรทัศน

ออกอากาศรายการ

เดือนละ 1 ครั้ง

1,176,000

(2558 : 860,000)

1,176,000 1,176,000 จํานวน

การประชา-

สัมพันธ

ขาวสาร

ตามโครงการฯ

ประชาชนทั่วไป นักทองเที่ยว

รับรูขาวสาร และเขามา

มีสวนรวมในกิจกรรม/

โครงการขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

อยางทั่วถึง

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)
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- 466 - (59-61) บริหารจัดการ     

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

7 องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม พบสื่อมวลชน

(Press Relationship)

1. เพื่อเปนการเผยแพร

    ขาวสาร กิจกรรม ผลงาน

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ผานสื่อ

    มวลชนทุกรูปแบบ

    ในจังหวัดเชียงใหมและ

    สวนกลาง

2. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

    ขาวสาร กิจกรรม ผลงาน

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ผานสื่อ

    ที่มีอยูในทองถิ่นและ

    สวนกลางไดมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อเปนการสงเสริมให

    ประชาชนไดมีสวนรวม

    ในการรับขอมูลขาวสาร 

    และตรวจสอบ

    การปฏิบัติงานองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ประชาสัมพันธ 

สรุปขาวสาร กิจกรรม 

ผลงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

แกผูสื่อขาว และผูเกี่ยวของ

จํานวน 100 คน ปละ 1 ครั้ง

100,000

(2558 : 100,000)

100,000 100,000 1. จํานวน

สื่อมวลชน

และผูเกี่ยวของ

ที่เขารวม

การประชา-

สัมพันธ

กิจกรรมและ

ผลงานของ

อบจ.

2. การเผยแพร

ขาวสาร

กิจกรรมและ

ผลงานของ

อบจ.เชียงใหม

ถึงประชาชน

ไดมากขึ้น

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ไดเผยแพรขาวสาร 

    กิจกรรมและผลงาน

    ขององคกร

2. ประชาชนไดรับทราบขอมูล

    ขาวสารขององคกรได

    อยางทั่วถึง

3. ประชาชนไดมีสวนรวม

    ในการดูแล ตรวจสอบ

    การปฏิบัติงานองคกร

    มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(ฝายประชา

สัมพันธฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

8 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาตามที่

กฏหมายกําหนด

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมการให

    ประชาชนเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกตั้งสมาชิก

    สภาผูแทนราษฎร/

    สมาชิกวุฒิสภา	

    ไปทําหนาที่เปนผูแทน

    ระดับชาติในการพัฒนา

    ประเทศ

3. เพื่อใหไดผูแทนของ

    ประชาชนเขาไป

    ทําหนาที่ฝายบริหาร

    และฝายนิติบัญญัติ

    ระดับชาติ

ดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา

5,000,000

(2558 : 5,000,000)

5,000,000 5,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่มีสวนรวม

ในการเลือกตั้ง

สส./สว.

1. สงเสริมการปกครอง

    ในระบอบประชาธิปไตย

2. ประชาชนมีสวนรวม

    ในการเลือกตั้งสมาชิก

    สภาผูแทนราษฎร/

    สมาชิกวุฒิสภาทําหนาที่

    เปนผูแทนในการพัฒนา

    ประเทศ

3. มีผูแทนของประชาชน

    เขาไปทําหนาที่

    ฝายบริหารและ

    ฝายนิติบัญญัติระดับชาติ

กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

9 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมประชาชน

    ใหเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกผูบริหาร/

    ตัวแทนเขามาบริหาร

    ทองถิ่นของตนเอง

3. เพื่อใหไดผูบริหาร/

    สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม เขามาบริหาร

    งานขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม	

สนับสนุนการเลือกตั้ง	

1. นายกองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมตามที่กฏหมาย

    กําหนด (กรณีครบวาระ

    ยุบสภา และกรณีแทน

    ตําแหนงวาง) ตามที่

    คณะกรรมการเลือกตั้ง

    กําหนด

80,000,000
(2558 : 10,000,000)

10,000,000 10,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่มีสวนรวม

ในการเลือกตั้ง

ผูบริหาร/สจ.

เขามา

บริหารงาน

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัด

เชียงใหม

1. สงเสริมการปกครอง

    ในระบอบประชาธิปไตย

2. ประชาชนเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกผูบริหาร/

    ตัวแทนเขามาบริหาร

    ทองถิ่นของตนเอง

3. ไดผูบริหาร สมาชิกสภา

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    เขามาบริหารงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 การจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. จัดเวทีประชาคมในเขต

    จังหวัดเชียงใหม

    เพื่อสรางการมีสวนรวม

    ในการดําเนินงาน

2. จัดประชุมเพื่อกําหนด

    ทิศทางการพัฒนา

3. จัดทํา/ปรับปรุง

    แผนยุทธศาสตร

4. จัดทําแผนพัฒนาสามป

    /เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

    ประจําป/เพิ่มเติม

6. จัดทําเอกสาร/

    ประสานงานกับ

    หนวยงานที่เกี่ยวของ

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 1. การจัดทํา

แผนฯ ถูกตอง

ครบถวน

ตามระเบียบ

และหนังสือ

สั่งการ

2. จํานวน

ชองทาง

ในการเปดเผย

ขอมูลใหแก

ประชาชนและ

หนวยงานตางๆ

กองแผนฯ

(ฝายนโยบายฯ)

1. แผนยุทธศาสตร 

    แผนพัฒนาสามป 

    แผนการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ไดปรับปรุง/

    จัดทําใหสอดคลองกับ

    แผนพัฒนาระดับตางๆ

    และอํานาจหนาที่

2. มีขอมูล สถิติ โครงการ

    ผลการดําเนินงานที่

    สอดคลองกับยุทธศาสตร

    และแนวทางการพัฒนา

    ทองถิ่น ใชเปนฐาน

    ในการพัฒนาบริการ

    สาธารณะใหตรงกับ

    ความตองการของ

    ประชาชนใน จ.เชียงใหม

3. มีการประสานและ

    บูรณาการการพิจารณา 

    แผนงาน/โครงการ 

    รวมกับคณะกรรมการ 

    ในองคกรการจัดทําแผน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อปรับปรุง/จัดทํา

    แผนยุทธศาสตร 

    แผนพัฒนาสามป 

    แผนการดําเนินงาน

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อรวบรวมขอมูล สถิติ 

    โครงการ ผลการดําเนินงาน

    ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร

    และแนวทางการพัฒนา

    ทองถิ่น สําหรับเปนฐาน

    ในการพัฒนาบริการ

    สาธารณะใหตรงกับ

    ความตองการของ

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม

3. เพื่อประสานและ

    บูรณาการการพิจารณา

    แผนงาน/โครงการ

    รวมกับคณะกรรมการ

    ในองคกรการจัดทําแผน
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

11 ประสานการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อจัดทํา/ทบทวนกรอบ

    การประสานแผนพัฒนา

    ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อบูรณาการโครงการของ

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ในเขตจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อตอบสนอง

    ความตองการของ

    ประชาชนและสอดคลอง

    กับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ

4. เพื่อใหมีขอมูลขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่นมาใช

    ประโยชนในการประสาน

    แผนพัฒนาขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

    ภายในเขต จ.เชียงใหม

1. จัดทํา/ทบทวนกรอบ

    การประสานแผนพัฒนา

    ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

    (ในกรณีที่มีการแกไข/

    เปลี่ยนแปลง)

2. ประสานการจัดทําแผน

    พัฒนาทองถิ่นจังหวัด

    เชียงใหม รวมกับคณะ

    กรรมการประสานแผน

    พัฒนาทองถิ่นจังหวัด

    เชียงใหม องคกร

    ปกครองในเขตจังหวัด

    เชียงใหม หนวยงาน

    ภาครัฐ เอกชน

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 1. การ

ประสาน

แผนฯ ถูกตอง 

ครวบถวน

ตามระเบียบ

และหนังสือ

สั่งการ

2. จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่

บูรณาการ

รวมกับ อปท.

กองแผนฯ

(ฝายนโยบายฯ)

1. มีกรอบการประสานแผน

    พัฒนาทองถิ่นจังหวัด

    เชียงใหมใชเปนแนวทาง

    ในการดําเนินงานรวมกัน   

    ระหวางองคกรปกครอง

    ในเขตจังหวัด

2. โครงการของ อปท.

    ในเขตจังหวัดเชียงใหม

    ไดรับการพิจารณา

    บูรณาการจากคณะ

    กรรมการประสานแผนฯ

    อยางรอบดาน

3. การประสานแผนพัฒนา

    ของ อปท. ในเขตจังหวัด

    เชียงใหมไดรับการประสาน

    เชื่อมโยงการพัฒนา      

    สนองตอ ความตองการของ

    ประชาชน และสอดคลอง

    กับแผนพัฒนาระดับตางๆ

4. มีขอมูลของ อปท.ในเขต

    จังหวัดเชียงใหม นํามาใช

    ประโยชนรวมกันใน         

    การพัฒนา ของ อปท.
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

12 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหหนวยงาน

    ปฏิบัติตามขั้นตอน

    ที่กําหนดในการจัดทํา

    รางขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําปและ

    ฉบับเพิ่มเติม ถูกตอง

    ตามระเบียบฯ หนังสือ

    สั่งการ และเสร็จตาม

    กําหนด

2. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติมให

    เรียบรอยและถูกตอง

    ตามระเบียบฯ

3. เพื่อจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/เพิ่มเติม  

    ของสภาทองถิ่นและ 

    ผูวาราชการจังหวัด

1. จัดทํารางขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    และขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติมของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. จัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/

    เพิ่มเติม

3. พัฒนาการปฏิบัติงาน

    ของบุคลากรในสังกัด

    โดยการนําวิทยากร

    หรือนวัตกรรมใหม

    จากสถานที่ศึกษา

    ดูงาน มาประยุกตใช

    ในหนวยงาน

300,000

(2558 : 300,000)

300,000 300,000 1. จํานวน

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป/

เพิ่มเติม

2.จํานวน

กิจกรรมศึกษา

ดูงานดาน

งบประมาณ

อยางนอย 

1 ครั้ง/ป

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    มีการจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติม 

    ถูกตองตามระเบียบฯ 

    ใชประกอบการเบิกจาย

    งบประมาณของ

    สวนราชการในสังกัด

    และสามารถเผยแพร

    ตาม พ.ร.บ.ขอมูล

    ขาวสารฯ

2. การจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติม        

    ถูกตองตามระเบียบฯ

    เสร็จทันตามระยะเวลา

    ที่กําหนด

3. การจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

กองแผนฯ

(ฝายงบประมาณ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

4. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    บุคลากรและสนับสนุน

    การปฏิบัติงานระบบ

    งบประมาณ การจัดทํา

    รวบรวมขอมูล ประมวลผล

    ขอมูลในเชิงสถิติ 

    มีความถูกตอง รวดเร็ว 

    ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

    และมีขอมูลสําหรับ

    การบริหารงบประมาณ

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/      

    เพิ่มเติม ของสภา 

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม และ   

    ผูวาราชการจังหวัด

    มีความชัดเจน

4. บุคลากรในสังกัดกองแผนฯ

    มีวิสัยทัศนและสามารถ

    นําความรูจากการศึกษา

    ดูงานมาปรับปรุงพัฒนา

    การดําเนินงานดาน

    งบประมาณของ อบจ.ชม.

    ไดอยางเหมาะสม 

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

กองแผนฯ

(ฝายงบประมาณ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

13 บริหารจัดการงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

จัดการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อกําหนดแนวทางวิธีการ

ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม รวมทั้งการออก

พื้นที่เพื่อตรวจติดตาม

ความกาวหนาของกิจกรรม

โครงการตาง ๆ ในพื้นที่

ปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

50,000

(2558 : 50,000)

50,000 50,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ประชุมคณะ

กรรมการฯ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมดําเนินการติดตาม

    และประเมินผลแผนพัฒนา

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ และผูเขา

    ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยน

    ความรู ความคิดเห็น

    ประสบการณ นําไปสู

    ขอสรุปและแนวทาง

    ที่เหมาะสมในการติดตาม

    และประเมินผลฯ

2. องคการบริหารสวนจังหวัด

    ไดผลการประเมินแผน

    พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ

    และนําผลการประเมิน

    เปนเครื่องมือในการปรับ

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

1. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดสามารถกําหนด

    แนวทาง วิธีการการติดตาม

    และประเมินผลแผนพัฒนา

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม 

    ไดออกตรวจติดตาม

    ประเมินผลแผนงาน/

    โครงการ ในพื้นที่

    ปฏิบัติงานจริง รับทราบ

    ปญหา อุปสรรคขอคิดเห็น

    ขอเสนอแนะที่เปนรูปธรรม

    ตอการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

14 จัดจางที่ปรึกษาติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อติดตามและประเมินผล

    การดําเนินงานตามแผน

    พัฒนาขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อนําผลการประเมิน

    แผนพัฒนาฯ มาเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

จางที่ปรึกษาโครงการฯ 

เพื่อดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 รายงานผล

การติดตาม

และประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามแผน

พัฒนาฯ 

ประจําป

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมทราบระดับ

    ความสําเร็จการดําเนินงาน

    ตามแผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. ใชผลการประเมินเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    และพัฒนาประสิทธิภาพ

    การดําเนินงานของ

    องคกรในระยะตอไป

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

15 บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

3,000,000

(2558 : 3,000,000)

3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้ง

ของกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

เพื่อแกไข

ปญหาตางๆ

ของจังหวัด

เชียงใหม

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

1. เกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือในการจัดทํา

    แผนพัฒนาทองถิ่นรวมกัน

2. สามารถบริหารจัดการ

    ศูนยเครือขายฯ ใหเปนเวที

    ประสานความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาแกไขปญหา

    ของ อปท.

3. เกิดกิจกรรมหรือเวที

    สาธารณะที่จะแสวงหา

    แนวทางแกไขปญหาของ

    ทองถิ่นรวมกัน

4. มีรูปแบบที่เหมาะสม

    (Good Practices) สําหรับ

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    ใชเปนตนแบบแกไขปญหา

    ของประชาชน

5. เกิดการสรุปประสบการณ

    รวมกันของทุกภาคสวน

    ที่เกี่ยวของกับการกระจาย

    อํานาจใหแกองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

1. บริหารจัดการศูนย

    เครือขายฯ สําหรับเปน

    เวทีในการประสาน

    ความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

    และแกไขปญหาของ

    อปท. จ.เชียงใหม 

2. สงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาพัฒนา

    และสรางเครือขาย

    ความรวมมือในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

3. สงเสริมและสนับสนุน

    ใหเกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือของ

    อปท.จ.เชียงใหมในการ

    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

    การพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหมรวมกัน

4. จัดกิจกรรมตาง ๆ 

    โดยรวมมือกับ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    ใหเกิดการประสานการ 

    จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2. เพื่อประสานการปฏิบัติงาน

    การสรางเครือขายและ

    บูรณาการความรวมมือ

    จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    สามารถแกไขปญหาของ

    ประชาชนที่เกิดขึ้น

    ในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

    การพัฒนา การสราง

    ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู

    ความสามารถ แกผูที่

    เกี่ยวของในการพัฒนา

    ทองถิ่นในดานตาง ๆ 

4. เพื่อจัดกิจกรรม อาทิ 

    ประชุม สัมมนา ฝกอบรม

    ศึกษาดูงานภายในและ

    ตางประเทศ เสริมสราง

    วิสัยทัศน ความรู ศักยภาพ

    ใหแกทุกภาคสวน

    ในการพัฒนาทองถิ่น
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

(ตอ)

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกระจายอํานาจใหแก

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

6. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหม

6. สามารถสรางการพัฒนา

    เครือขายความรวมมือ

    ของทุกภาคสวนในการนํา

    แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาใชในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

    และแกไขปญหาของ

    ประชาชน จ.เชียงใหม

5. แสวงหาแนวทางหรือ

    รูปแบบที่เหมาะสมของ

    อปท.จ.เชียงใหม

    สําหรับเปนตนแบบ

    ในการแกไขปญหา

    ประชาชนในพื้นที่

6. เปนเวทีแลกเปลี่ยน

    ประสบการณโดยเนน

    การมีสวนรวมจากทุก

    ภาคสวนในการกําหนด

    แนวทางแกไขปญหา

7. จัดกิจกรรมดานตาง ๆ 

    อาทิ การประชุม

    การสัมมนา การฝกอบรม

    การศึกษาดูงานทั้ง

    ภายในประเทศและ

    ตางประเทศ เพื่อเสริมสราง

    วิสัยทัศนการพัฒนา  

    การสรางศักยภาพเพิ่มพูน

    ความรู และความสามารถ

    แกทุกภาคสวน
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- 477 - (59-61) บริหารจัดการ     

3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

16 จัดจางที่ปรึกษาสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลสํารวจความพึงพอใจ

จากงานบริการ/โครงการ

ที่เปนภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 4 - 5 งานบริการ/

โครงการ

350,000

(2558 : 350,000)

350,000 350,000 รายงานผล

การสํารวจ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

เพื่อเสนอตอ 

ก.จ.จ.เชียงใหม

เพื่อใหคณะ

อนุกรรมการ

ประเมิน

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล

การปฏิบัติ

ราชการ

1. ไดผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการของ 

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ในการกําหนดประโยชน

    ตอบแทนอื่นเปนกรณี

    พิเศษ 

2. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการ เสนอตอ

    คณะอนุกรรมการประเมิน

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผลการ

    ปฏิบัติราชการ

3. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ    

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)

1. เพื่อดําเนินการสํารวจ

    ความพึงพอใจของผูรับ   

    บริการขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม        

    ในการกําหนดประโยชน  

    ตอบแทนอื่นเปนกรณี      

    พิเศษ 

2. เพื่อนําผลสํารวจ

    ความพึงพอใจของ

    ผูรับบริการที่ไดรับ 

    เสนอตอคณะอนุกรรมการ

    ประเมินประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล  

    การปฏิบัติราชการ 

    ทําการประเมินผล

    การปฏิบัติงาน

3. เพื่อนําผลสํารวจ

    ความพึงพอใจของ

    ผูรับบริการมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ     

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดชียงใหม
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3. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

17 จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร

การประชาสัมพันธ

ภารกิจของสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเผยแพรและ

    ประชาสัมพันธภารกิจ

    ของสํานักการศึกษาฯ

    ใหแกหนวยงานรัฐ

    เอกชนและประชาชนทั่วไป

    ไดทราบ

2. เพื่อเปนสื่อในการสราง

    ความรู ความเขาใจ

    ในการใหบริการสาธารณะ

    ใหแกประชาชนตลอดจน

    หนวยงานองคกรอื่น ๆ

สื่อประชาสัมพันธ

ทุกรูปแบบที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับการศึกษา

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น 

การสงเสริมสุขภาพ 

การกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

500,000

(2558 : 500,000)

500,000 500,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูทีไดรับ

สื่อทุกประเภท

1. องคกรภาครัฐ เอกชนและ

    ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ

    ผลการดําเนินงาน

    ของสํานักการศึกษาฯ 

2. ประชาชนทั่วไปไดรูจัก

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ประเพณีอันดีงาม

    ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1. เครื่องมัลติมีเดีย 

    โปรเจคเตอร ระดับ XGA 

    ขนาดไมนอยกวา

    3,500 ANSI Lumens

    จํานวน 1 เครื่อง

39,000 - - สํานักปลัดฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)

2. กลองถายภาพนิ่ง

    ระบบดิจิตอล 

    EOS 7OD KIT

    จํานวน 1 ตัว

54,000 - -

3. เลนสมุมกลอง 

    EF-S 10-22mm f/

    3.5-4.5 USM

    จํานวน 1 ตัว

23,900 - -

4. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

    พรอมกระจกและ

    เกาอี้ทํางาน

    จํานวน 4 ชุด ๆ ละ

    7,300 บาท

29,200 - -

5. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก

    จํานวน 2 ตู ๆ ละ

    3,500 บาท

7,000 - -

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใชงาน

ของสํานัก

ปลัดฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. เครื่องคอมพิวเตอร

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    จํานวน 5 ชุด ๆ ละ

    25,000 บาท

125,000 - - สํานักปลัดฯ

(ฝายบริหารงาน

ทั่วไป)

(2558 : 287,900)

2 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

งานสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด

1. โตะสแตนเลส เกรด304

    ขนาด120x120 ซม.

    พรอมเกาอี้โพลี

    อเนกประสงค 

    จํานวน 26 ชุด ๆ ละ

    7,500 บาท

    ป 2559 : 13 ชุด

    ป 2560 : 13 ชุด

97,500 97,500 - จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใชงาน

ของสถาน

สงเคราะหฯ

สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะหฯ)

2. ตูเหล็กแบบ 3 ลิ้นชัก

    จํานวน 75 ตู ๆ ละ

    3,800 บาท

    ป 2559 : 25 ตู

    ป 2560 : 25 ตู

    ป 2561 : 25 ตู

95,000 95,000 95,000

1. สามารถปฏิบัติงานและ

    บริการผูรับบริการได

    อยางทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

2. สถานสงเคราะห

    มีครุภัณฑสําหรับใช

    ในการปฏิบัติงาน

    อยางเพียงพอ

3. ผูสูงอายุไดใชครุภัณฑ 

    ที่เหมาะสม ปลอดภัย

    และสะดวกสบาย

1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน

    และบริการ ผูรับบริการ

    ไดอยางทั่วถึง 

    สะดวก รวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหสถานสงเคราะห

    มีครุภัณฑสําหรับใช

    ในการปฏิบัติงานอยาง

    เพียงพอ

3. เพื่อใหผูสูงอายุไดใช

    ครุภัณฑ ที่เหมาะสม 

    ปลอดภัยและสะดวกสบาย

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

(ตอ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3. ตูเหล็กแบบ

    บานเลื่อนทึบ 

    ขนาด 4 ฟุต 

    จํานวน 30 ตู ๆ ละ

    4,000 บาท

    ป 2559 : 15 ตู

    ป 2560 : 15 ตู

60,000 60,000 - สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะหฯ)

4. เตียงนอน 

    จํานวน 60 ชุด ๆ ละ

    9,500 บาท

570,000 - -

5. ตูขางเตียงสแตนเลส

    จํานวน 10 ตู ๆ ละ 

    6,400 บาท

64,000 - -

(2558 : 1,861,400)

3 ติดตั้งระบบน้ําประปา

สถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน

1. เพื่อใหเจาหนาที่

    และผูรับบริการ

    ไดรับน้ําที่สะอาด

    สําหรับใชบริโภค อุปโภค 

2. เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติ

    งานตามอาคารตางๆ 

    ไดมีน้ําใชอยางเพียงพอ

ติดตั้งระบบน้ําประปา

สถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน 

จํานวน 1 แหง

3,258,600 - - ความพึง

พอใจของ

ผูใชน้ํา

1. เจาหนาที่และผูรับบริการ

    ไดรับบริการน้ําสะอาด

    สําหรับใชในการอุปโภค

    บริโภค

2. สถานสงเคราะหคนชราฯ

    มีปริมาณน้ําที่สะอาด

    สําหรับใชอยางเพียงพอ

สํานักปลัดฯ

(ฝายสถาน

สงเคราะห)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

งานสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด
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- 482 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 1. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล

    แบบที่ 1 พรอมอุปกรณ 

    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

    23,000 บาท

69,000 - - กองกิจการสภาฯ

(ฝายกิจการสภาฯ)

2. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

    3,100 บาท

9,300 - -

3. เครื่องทําลายเอกสาร

    แบบทําลาย 20 แผน

    จํานวน 1 เครื่อง

32,000 - -

(2558 : 111,000)

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองกิจการ

สภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช ที่จําเปน

    ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใชงาน

ของกอง

กิจการสภาฯ
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- 483 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 1. อุปกรณกระจาย

    สัญญาณไรสาย 

    (Access point)  แบบที่ 2 

    จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ

    23,000 บาท

161,000 - - กองแผนฯ

2. คอมพิวเตอรโนตบุค

    สําหรับงานประมวลผล

    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

    21,000 บาท

63,000 - -

3. คอมพิวเตอรสําหรับ

    งานสํานักงาน 

    (ขนาดจอไมนอยกวา

    18.5  นิ้ว) 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    16,000 บาท

32,000 - -

4. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED 

    ขาวดํา แบบ Network

    แบบที่ 1 (35 หนา/นาที)

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    20,000 บาท

40,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใชงาน

ของกองแผนฯ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่
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- 484 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

(ตอ)

5. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

    (INKJET Printer)

    สําหรับกระดาษ

    ขนาด A3 

    จํานวน 1 เครื่อง

9,900 - - กองแผนฯ

6. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา

    (30 หนา/นาที) 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    7,300 บาท

14,600 - -

7. เครื่องสแกนเนอร 

    สําหรับงานเก็บเอกสาร

    ระดับศูนยปฏิบัติการ

    แบบที่ 2 

    จํานวน 1 เครื่อง

29,000 - -

8. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 3 KVA 

    จํานวน 1 เครื่อง

35,000 - -

9. เกาอี้ทํางานมีพนักพิง

    จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

    2,000 บาท

4,000 - -
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- 485 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10. โตะทํางาน 

      จํานวน 17 ตัว

      ราคาตัวละ 7,000 บาท

119,000 - - กองแผนฯ

11. โตะคอมพิวเตอร

      จํานวน 26 ตัว

      ราคาตัวละ 1,500 บาท

39,000 - -

(2558 : 865,500)

6 คาบริการพื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซตและฐานขอมูล

เพื่อใหมีพื้นที่ในการจัดเก็บ

เว็บไซตขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมและ

เว็บไซตทองเที่ยว จ.เชียงใหม

สําหรับเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงานและขอมูลทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม

มีพื้นที่จัดเก็บเว็บไซตและ

ฐานขอมูล บนระบบ

อินเตอรเน็ตขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

30,000

(2558 : 30,000)

30,000 30,000 พื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซต

อบจ.เชียงใหม

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมสามารถใหบริการ

เว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

และเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงานของหนวยงานและ

ขอมูลทองเที่ยวจังหวัด

เชียงใหมแกประชาชน

กองแผนฯ

(ฝายติดตามฯ)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

(ตอ)
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- 486 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 1. คอมพิวเตอร

    สําหรับงานสํานักงาน 

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 

    19,100 บาท

95,500 - - กองคลัง

2. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล 

    แบบที่ 1

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    จํานวน 1 ชุด

26,100 - -

3. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล 

    แบบที่ 2

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    จํานวน 1 ชุด

33,100 - -

4. เครื่องสํารองไฟฟา 

    จํานวน 1 ชุด

3,100 - -

5. เครื่องพิมพเอกสาร

    ชนิดเลเซอร 

    จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ 

    7,300 บาท

65,700 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของกองคลัง

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง
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- 487 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. เครื่องบวกเลขไฟฟา

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    4,000 บาท

8,000 - - กองคลัง

7. กลองถายภาพนิ่ง

    ระบบดิจิตอล 

    จํานวน 1 กลอง

55,000 - -

8. ตูเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก 

    ขนาด 4 ฟุต

    จํานวน 2 ตู ๆ ละ 

    4,200 บาท

8,400 - -

9. ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 

    จํานวน 15 ตู ๆ ละ 

    5,900 บาท

88,500 - -

10. เกาอี้ทํางาน 

      จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 

      2,000 บาท

20,000 - -

(2558 : 230,400)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง

(ตอ)
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 1. เครื่องพิมพเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา 

    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

    7,300 บาท 

    ป 2559 : 2 เครื่อง

    ป 2560 : 1 เครื่อง

    ป 2561 : 1 เครื่อง

14,600 7,300 7,300 กองคลัง

2. เครื่องพิมพชนิด 

    Dot Matrix Printer 

    แบบแครสั้น 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    22,000 บาท

44,000 - -

3. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 1 KVA

    จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

    6,100 บาท

    (ปละ 2 เครื่อง)

12,200 12,200 12,200

4. คอมพิวเตอรสําหรับ

    งานประมวลผล แบบที่ 2

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    30,000 บาท

    ป 2560 : 1 ชุด

    ป 2561 : 1 ชุด

 -

(2558 : 110,600)

30,000 30,000

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน

ดานการจัดเก็บ

รายได

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดเก็บภาษีประเภท

    ตาง ๆ และรายไดอื่น ๆ 

    พรอมการนําระบบ

    สารสนเทศมาใชในการ

    บริการประชาชน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการสําหรับ

งานดานการจัดเก็บ

รายได กองคลัง

1. มีวัสดุ อุปกรณ

    สําหรับใชในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดเก็บภาษี

    ประเภทตาง ๆ และ

    รายไดอื่น ๆ 

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

    สําหรับใหบริการประชาชน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 1. ตูเหล็ก 2 บานเปด

    (มอก.) จํานวน 30 ตู

    ราคาตูละ 6,400 บาท

    (ปละ 10 ตู)

64,000 64,000 64,000 กองพัสดุฯ

2. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล 

    แบบที่ 1 พรอมอุปกรณ

    และเครื่องสํารองไฟฟา

    จํานวน 9 ชุด ๆ ละ

    26,100 บาท

    (ปละ 3 ชุด)

78,300 78,300 78,300

3. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    LED ขาวดํา 

    แบบ Network แบบที่ 1

    จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ

    20,000 บาท

    (ปละ 3 เครื่อง)

60,000 60,000 60,000

4. รถบรรทุก (ดีเซล)

    ขับเคลื่อน 2 ลอ 

    แบบดับเบิ้ลแค็บ

    จํานวน 1 คัน

787,000 - -

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของกองพัสดุฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน



- 490 -

- 490 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5. รถบรรทุก (ดีเซล)

    ขับเคลื่อน 4 ลอ 

    แบบมีชองวางดานหลัง

    คนขับ (CAB) 

    จํานวน 1 คัน

821,000 - - กองพัสดุฯ

6. เกาอี้สํานักงาน 

    จํานวน 15 ตัว ๆ ละ

    2,000 บาท

    (ปละ 5 ตัว)

10,000 10,000 10,000

7. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบ 4 ลิ้นชัก

    จํานวน 2 ตู ๆ ละ

    4,000 บาท

8,000 - -

8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก

    จํานวน 1 ตู

3,800 - -

9. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาด 4 ฟุต

    พรอมกระจก

    จํานวน 15 ตัว ๆ ละ

    6,400 บาท  (ปละ 5 ตัว)

32,000 32,000 32,000

(2558 : 194,500)

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน

(ตอ)



- 491 -

- 491 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

1. เครื่องคอมพิวเตอร  

    สําหรับงานประมวลผล  

    แบบที่ 1 พรอม

    เครื่องสํารองไฟฟา 

    จํานวน 2 ชุด 

    ราคาชุดละ 

    26,100 บาท

52,200 - - กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ 

    ชนิด LED ขาวดํา 

    จํานวน 2 เครื่อง 

    ราคาเครื่องละ 

    7,300 บาท

14,600 - -

3. เครื่องพิมพ   

    Multifunction 

    แบบฉีดหมึก (Inkjet)

    จํานวน 1 เครื่อง

7,600 - -

4. เครื่องพิมพสําเนา

    ระบบดิจิตอล

    จํานวน 1 เครื่อง

180,000 - -

5. กลองถายภาพนิ่ง

    ระบบดิจิตอล

    จํานวน 1 เครื่อง

22,900 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

    เครื่องใชที่เพียงพอ

    ตอการปฏิบัติงาน และ

    มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงานได

    อยางสะดวกรวดเร็วและ

    มีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใชงาน

ของกองการ

เจาหนาที่

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่จําเปนในการ

    เพิ่มประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงาน

    ของเจาหนาที่



- 492 -

- 492 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. เครื่องทาบบัตร 

    จํานวน 1 เครื่อง

9,000 - - กองการเจาหนาที่

(ฝายสงเสริมฯ)

7. โทรโขง 

    จํานวน 1 เครื่อง

2,000 - -

8. โตะทํางานสําหรับ

    นักบริหาร จํานวน 1 ตัว

4,900 - -

9. โตะคอมพิวเตอร 

    จํานวน 5 ตัว ๆ ละ

    3,900 บาท

19,500 - -

10. เกาอี้ทํางาน 

      จํานวน 5 ตัว ๆ ละ

      2,000 บาท

10,000 - -

11. เครื่องมัลติมีเดีย   

      โปรเจคเตอร ระดับ 

      XGA ขนาดไมนอยกวา

      2,500 ANSI Lumens

      จํานวน 1 เครื่อง

24,000 - -

(2558 : 118,400)

เพิ่มประสิทธิภาพดาน

การบริหารและการบริการ

ของกองการเจาหนาที่

(ตอ)



- 493 -

- 493 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

บุคลากรของ อบจ.เชียงใหม

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

บุคคลากรของ อบจ.เชียงใหม

 จํานวน 1 ระบบ

100,000 100,000 100,000 สามารถใช

งานระบบ

สารสนเทศ

บุคลากร

ไดอยาง

ถูกตอง 

และครบถวน

กองการเจาหนาที่

(ฝายสรรหาฯ)

1. เพื่อให อบจ.เชียงใหม 

    มีระบบสารสนเทศบุคลากร

    ที่สามารถรองรับ

    การปลี่ยนแปลงโครงสราง  

    การบริหารงานบุคคล

    จากระบบซีเปนระบบแทง  

    (Broadband) ตามที่

    คณะกรรมการมาตรฐาน

    การบริหารงานบุคคล

    สวนทองถิ่นกําหนด

2. เพื่อให อบจ.เชียงใหม 

    มีระบบสารสนเทศบุคลากร

    ที่สามารถจัดเก็บเอกสาร   

    อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับ 

    ขาราชการ ลูกจางประจํา

    และพนักงานจาง 

    ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อให อบจ.เชียงใหม

    มีฐานขอมูลของบุคลากร

    ในสังกัดที่ถูกตอง    

    สมบูรณครบถวน และ

    เปนปจจุบันมากที่สุด    

1. อบจ.เชียงใหม มีระบบ

    สารสนเทศบุคลากร 

    ที่สามารถรองรับการ   

    เปลี่ยนแปลงโครงสราง

    การบริหารงานบุคคล

    จากระบบซี เปนระบบแทง

    (Broadband)

2. อบจ.เชียงใหม มีระบบ 

    สารสนเทศบุคลากร 

    ที่สามารถจัดเก็บเอกสาร   

    อิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับ 

    ขาราชการ ลูกจางประจํา

    และพนักงานจาง ไดอยาง

    มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. อบจ.เชียงใหม มีฐานขอมูล

    ของบุคลากรในสังกัด

    ที่ถูกตองสมบูรณ ครบถวน 

    และเปนปจจุบันมากที่สุด

4. ผูใชงานระบบสารสนเทศ

    บุคลากร อบจ.เชียงใหม 

    ไดใชระบบที่มีความแมนยํา

    รวดเร็วถูกตอง ทันสมัย



- 494 -

- 494 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

บุคลากรของ อบจ.เชียงใหม

(ตอ)

4. เพื่อใหผูใชงานระบบ   

    สารสนเทศบุคลากร   

    อบจ.เชียงใหม ไดใชระบบ

    ที่มีความแมนยํา รวดเร็ว 

    ถูกตอง ทันสมัยตอการ   

    ทํางาน และสามารถ

    ใชงานระบบได

    อยางตอเนื่องและ

    ไมเกิดปญหาหรือ

    ขอผิดพลาดในการ

    ใชงานระบบ

    ตอการทํางานและสามารถ

    ใชงานระบบไดอยาง

    ตอเนื่องและไมเกิดปญหา

    หรือขอผิดพลาดในการ

    ใชงานระบบ

กองการเจาหนาที่

(ฝายสรรหาฯ)



- 495 -

- 495 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 1. เครื่องทําลายเอกสาร

    แบบทําลาย 20 แผน

    จํานวน 1 เครื่อง

32,000 - - สํานักการศึกษาฯ

(ฝายบริหาร

งานทั่วไป)

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    บานเลื่อนทึบ 

    จํานวน 7 ตู ๆ ละ

    4,000 บาท

28,000 - -

(2558 : 1,197,700)

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของสํานัก

การศึกษาฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

สํานักการศึกษา ฯ



- 496 -

- 496 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 1. ชุดทดสอบการหาคา

    ความถวงจําเพาะ

    ของซีเมนต 

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    83,000 บาท

166,000 - - สํานักการชาง

2. ชุดทดสอบการหา

    คาขีดจํากัด

    ความขนเหลว

    ปกติของซีเมนตเพส

    จํานวน 4 ชุด ๆ ละ

    32,000 บาท

128,000 - -

3. ชุดทดสอบหาคา

    ความถวงจําเพาะ

    ของวัสดุ

    มวลรวมละเอียด

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

    60,000 บาท

120,000 - -

4. ชุดทดสอบหาคา

    ความถวงจําเพาะ

    ของวัสดุ

    มวลรวมหยาบ

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

    110,000บาท

220,000 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของกองชาง

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง



- 497 -

- 497 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5. เครื่องทดสอบ

    การสึกกรอน

    ของวัสดุมวลรวมหยาบ 

    (Los Angeles Machine)

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    200,000 บาท

400,000 - - สํานักการชาง

6. ชุดทดสอบการหาคา

    หนวยน้ําหนัก

    ของคอนกรีต

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

    52,000 บาท

104,000 - -

7. ชุดทดสอบการหาคา

    การยุบตัวของคอนกรีต

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    6,000 บาท

12,000 - -

8. เครื่องกดคอนกรีตชนิด

    แสดงผลเปนตัวเลข

    ขนาด 200 ตัน 

    (Digital 2000 kN : STS)

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    600,000 บาท

1,200,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 498 -

- 498 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9. ชุดทดสอบหาขนาดของ

    เม็ดวัสดุมวลรวมหยาบ

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    220,000 บาท

440,000 - - สํานักการชาง

10. ชุดเครื่องมือทดสอบหา

      ปริมาณสารอินทรีย

      ในมวลรวมละเอียด

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      18,000 บาท

36,000 - -

11. ชุดทดสอบ Atterberg

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      44,500 บาท

89,000 - -

12. ชุดทดสอบหาขนาด

      เม็ดดินละเอียดโดย

      วิธีใชตะแกรงรอน

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      92,000 บาท

184,000 - -

13. ชุดทดสอบ

      การบดอัดดิน

      แบบมาตรฐานและ

      แบบสูงกวามาตรฐาน

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      41,000 บาท

82,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 499 -

- 499 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14. ชุดทดสอบ

      แคลิฟอรเนียแบริ่ง

      เรโช (C.B.R.)

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

      460,000 บาท

920,000 - - สํานักการชาง

15. ชุดทดสอบการหา

      คาความหนาแนน

      ของดินในสนาม

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

      28,000 บาท

56,000 - -

16. เครื่องมือเจาะสํารวจ

      และเก็บตัวอยางดิน

      (แบบสามขา)

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      560,000 บาท

1,120,000 - -

17. ชุดเครื่องแบง

      ตัวอยางหิน

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

      55,000 บาท

110,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 500 -

- 500 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

18. ชุดทดสอบ

      หาเปอรเซนต

      ความชื้นของวัสดุ

      มวลรวม

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      170,000 บาท

340,000 - - สํานักการชาง

19. ชุดทดสอบอัสฟลท

      คอนกรีตมิกซ

      โดยวิธีมารแชล

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      620,000 บาท

1,240,000 - -

20. ชุดทดสอบการลาง

      หรือแยกยางมะตอย

      เพื่อหาสวนผสม 

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  

      190,000 บาท

380,000 - -

21. เครื่องทดสอบ

      หาตําแหนง

      เหล็กเสริมในคอนกรีต 

      (Rebar Location)

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      150,000 บาท

300,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 501 -

- 501 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

22. เครื่องเจาะเก็บ

      ตัวอยางคอนกรีต

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      150,000 บาท

300,000 - - สํานักการชาง

23. รถบรรทุก (ดีเซล)

      ขนาด 1 ตัน 

      ขับเคลื่อน 4 ลอ

      จํานวน 4 คัน ๆ ละ

      821,000 บาท

3,284,000 - -

24. รถบริการซอม

      อเนกประสงค 

      จํานวน 1 คัน

1,800,000 - -

25. รถบรรทุก (ดีเซล) 

      มีกําลังไมนอยกวา

      130 แรงมา 

      ชนิด 4 ลอ 

      พรอมโครงหลังคา

      และที่นั่ง 

      จํานวน 8 คัน ๆ ละ

      1,028,000 บาท

6,168,000 2,056,000 -

26. ราชรถศิลปะลานนา

      จํานวน 1 คัน

1,500,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 502 -

- 502 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

27. เครื่องสแกนวิเคราะห

      ปญหารถยนตบรรทุก

      จํานวน 1 เครื่อง

180,000 - - สํานักการชาง

28. เครื่องคอมพิวเตอร

      สําหรับงานประมวลผล

      แบบที่ 2 (จอขนาดไม

      นอยกวา 18.5 นิ้ว)

      จํานวน 16 ชุด ๆ ละ

      30,000 บาท

480,000 - -

29. เครื่องสํารองไฟฟา

      ขนาด 800 VA 

      จํานวน 16 เครื่อง ๆ ละ

      3,100 บาท

49,600 - -

30. จอภาพแบบ LCD 

      หรือ LED ขนาด

      ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

      จํานวน 3 จอ ๆ ละ

      3,300 บาท

9,900 - -

31. เครื่องหาพิกัดดวย

      สัญญาณดาวเทียม

      GPS จํานวน 8 เครื่อง

      ราคาเครื่องละ

      25,000 บาท

200,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 503 -

- 503 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

32. ชุดทดสอบการหา

      คาความหนาแนน

      ของดินในสนาม

      แบบใชกรวยทราย

      (SAND CONE TEST)

      จํานวน 1 ชุด

30,000 - - สํานักการชาง

33. เครื่อง Multifunction

      สี  พรอม ARDX,***

      DUPLEX ,Printer, 

      Scanner,และอุปกรณ

      ติดตั้งมาตรฐาน

      จํานวน 1 เครื่อง

99,500 - -

34. เครื่องผสมคอนกรีต

      ชนิดเหล็กเหนี่ยว

      จํานวน 1 เครื่อง

45,000 - -

35. เครื่องอัดอากาศ

      ขนาด 300 ลิตร/นาที

      จํานวน 1 เครื่อง

66,000 - -

36. เครื่องตบดิน 

      จํานวน 1 เครื่อง

19,000 - -

37. เครื่องตัดเหล็ก 

      จํานวน 1 เครื่อง

26,900 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 504 -

- 504 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

38. เกาอี้ทํางาน 

      จํานวน 13 ตัว ๆ ละ

      900 บาท

11,700 - - สํานักการชาง

39. เครื่องคอมพิวเตอร

      โนตบุค สําหรับงาน

      ประมวลผล 

      จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

      21,000 บาท

63,000 - -

40. ตูเหล็ก 2 บานเปด

      (มอก.)

      จํานวน 6 ตู ๆ ละ

      6,400 บาท

38,400 - -

41. เครื่องพิมพชนิด

      เลเซอร ชนิด LED 

      สี - ขาวดํา 

      สําหรับกระดาษ

      ขนาด A3

      จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

      95,000 บาท

190,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 505 -

- 505 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

42. กลองสํารวจ

      แบบประมวลผล

      สถานีรวม 

      (Total Station) 

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      450,000 บาท

900,000 - - สํานักการชาง

43. กลองระดับอัตโนมัติ

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      35,000 บาท

70,000 - -

44. ชุดปริซึมสะทอนแสง

      พรอมหลัก ขาว-แดง

      มีขีดบอกความสูง

      และหลอดระดับน้ํา

      ฟองกลม 

      จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

      16,000 บาท

48,000 - -

45. ลอวัดระยะทาง

      จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

      8,000 บาท

24,000 - -

46. ไมสตาฟ อลูมิเนียม

      ความยาว 4 เมตร

      จํานวน 3 ชุด ๆละ

      5,000 บาท

15,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 506 -

- 506 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

47. ไมสตาฟ Bar Code 

      อลูมิเนียม 

      จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

      9,500 บาท

19,000 - - สํานักการชาง

48. เทปวัดระยะ 

      ความยาว 50 เมตร

      จํานวน 6 ชุด ๆ ละ

      6,500 บาท

39,000 - -

49. หลัก ขาว-แดง 

      สําหรับปริซึม

      สะทอนแสง 

      มีขีดบอกความสูง

      และหลอดระดับน้ํา

      ฟองกลม 

      จํานวน 3 ชุด ๆ ละ

      7,500 บาท

22,500 - -

50. เครื่องวิทยุสื่อสาร

      ความถี่ประชาชน

      ยาน 245 เมกกะเฮิรต

      จํานวน 15 เครื่องๆ ละ

      3,500 บาท

52,500 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 507 -

- 507 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

51. โตะทํางานเหล็ก

      ขนาด 4 ฟุต 

      พรอมกระจก 

      จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 

      6,400 บาท

64,000 - - สํานักการชาง

52. โตะทํางานเหล็ก

      ขนาด 5 ฟุต 

      พรอมกระจก 

      จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 

      7,000 บาท

21,000 - -

53. เกาอี้ทํางาน

      ปรับระดับสูงต่ําได

      จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 

      2,000 บาท

6,000 - -

54. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

      ชนิด 3 ลิ้นชัก 

      จํานวน 6 ตู ๆ ละ 

      3,200 บาท

19,200 - -

55. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

      ชนิด LED ขาวดํา 

      (30 หนา/นาที) 

      จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ

      7,300 บาท

36,500 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)



- 508 -

- 508 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

56. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

      ชนิด LED สี 

      แบบ Network 

      จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

      16,000 บาท

32,000 - - สํานักการชาง

57. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

      ชนิด LED ขาวดํา

      สําหรับกระดาษ

      ขนาด A3 

      จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

      53,000 บาท

53,000 - -

58. สแกนเนอรสําหรับ

      งานเก็บเอกสารทั่วไป

      จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

      3,100 บาท

3,100 - -

59. พัดลมไอน้ํา 

      จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

      25,000 บาท

250,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองชาง

(ตอ)

(2558 : 8,3825,600) 



- 509 -

- 509 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนทางเขาบานพัก

ขาราชการบริเวณ

ศูนยเครื่องมือกล

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

หมูที่ 3 ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

กส.(211)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปองกันไมใหน้ําซึม

    ทําลายโครงสรางและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหกับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใชงานของถนน

กวาง 4 เมตร

ยาว 180 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

720 ตารางเมตร

316,800 - - รอยละ

ระยะทางที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสรางทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใชงาน

    ของถนนใหนานขึ้น

สํานักการชาง 

(สวนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน)

(2558 : 316,800) 



- 510 -

- 510 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

15 ปรับปรุงตอเติมอาคาร

สํานักงานกองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อรองรับการใหบริการ

    แกประชาชนหรือผูมา

    ติดตอราชการใหได

    รับความสะดวก 

2. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

    ของขาราชการและ

    เจาหนาที่ ที่จะมีขยาย

    โครงสรางของหนวยงาน

    ในอนาคต

ปรับปรุงและตอเติมอาคาร

สํานักงานกองชาง องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

โดยการขยายพื้นที่และเสริม

โครงสรางใหรองรับการใช

อาคารไดอยางเต็มที่

3,000,000 - - รอยละความ

พึงพอใจ

ผูใชบริการ

1. สามารถรองรับ

    การใหบริการแกประชาชน

    หรือผูมาติดตอราชการ

    ใหไดรับความสะดวก

 2. สามารถรองรับ

    การปฏิบัติงานของ

    ขาราชการและเจาหนาที่

    ที่จะมีขยายโครงสราง

    ของหนวยงานในอนาคต

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

16 กอสรางอาคารหอประชุม

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

สวนแยก (เขตใต)

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 

2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

    งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม

กอสรางอาคารหอประชุม

ขนาด 300 คน

10,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. สามารถรองรับ 

    ผูเขารวมประชุมได         

 2. มีสถานที่สําหรับการ

    จัดกิจกรรมตาง ๆ 

    ไดอยางเหมาะสม

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 3,000,000) 

(2558 : 10,000,000) 



- 511 -

- 511 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน

แมอายวิทยาคม (พื้นที่บริเวณ

อนุสาวรียเจาแมมะลิกา)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของ

ผูมาติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

2,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

18 จัดภูมิทัศนสถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของ

ผูมาติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

2,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,000,000) 

(2558 : 2,000,000) 



- 512 -

- 512 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 จัดภูมิทัศนโรงเรียนตนแกว

ผดุงพิทยาลัย (พื้นที่

สวนขยาย) อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของ

ผูมาติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

2,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

20 จัดภูมิทัศนโรงเรียนบานศาลา

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของ

ผูมาติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

2,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)

(2558 : 2,000,000) 

(2558 : 2,000,000) 



- 513 -

- 513 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

21 ออกแบบตกแตงภายใน

หองผูบริหารและโถงทางเขา

อาคารสํานักงาน 4 ชั้น

1. เพื่อออกแบบสถานที่

    ใหมีพื้นที่ใชสอย

    ที่คุมคาและเหมาะสม

2. เพื่อความสวยงาม

    และตอนรับประชาชน

    ผูมาติดตอราชการ

ออกแบบตกแตงภายใน

หองทํางานผูบริหาร ไดแก 

- หองนายกองคการบริหาร

  สวนจังหวัด

- หองรองนายกองคการ

  บริหารสวนจังหวัด

- หองที่ปรึกษาฯ

- หองเลขาฯ 

- หองประชุม

- หองปลัดฯ

- หองรองปลัด

- โถงลิฟท และโถงทาง

  เขาชั้นที่ 1

1,000,000 - - มีรูปแบบงาน

สําหรับใช

ตกแตงสถานที่

ที่มีเอกลักษณ

และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน

1. มีสถานที่สําหรับใชสอย

    ที่คุมคาและเหมาะสม

2. สถานที่มีความสวยงาม

    และเปนที่ประทับใจของ

    ผูมาติดตอราชการ

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 514 -

- 514 - (59-61) บริหารจัดการ     

4. แนวทางการพัฒนาที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

22 จางเหมาตกแตงภายใน

หองผูบริหารและโถงทางเขา

อาคารสํานักงาน 4 ชั้น

1. เพื่อความสวยงามและ

    ตอนรับประชาชนผูมา

    ติดตอราชการ

2. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดี

    ในการปฏิบัติงาน

ตกแตงภายใน ไดแก 

- หองนายกองคการบริหาร

  สวนจังหวัด

- หองรองนายกองคการ

  บริหารสวนจังหวัด

- หองที่ปรึกษาฯ

- หองเลขาฯ 

- หองประชุม

- หองปลัดฯ

- หองรองปลัด

- โถงลิฟท และโถงทาง

  เขาชั้นที่ 1

2,000,000 - - ความพึง

พอใจของ

ผูมาติดตอ

ราชการ

1. บริเวณหองผูบริหาร

    และโถงทางเขาอาคาร

    สํานักงาน 4 ชั้น 

    มีความสวยงาม

2. สรางบรรยากาศที่ดี

    ในการปฏิบัติงาน

สํานักการชาง 

(สวนวิศวกรรม

การกอสราง)



- 515 -

- 515 -

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ 1 200,000,000 - - - - 1 200,000,000

1 200,000,000 - - - - 1 200,000,000

1 200,000,000 - - - - 1 200,000,000

ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม

รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง)

ยุทธศาสตร
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม ๓ ป

ผ.03 



- 516 -

- 516 -

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ศูนยบริบาลผูสูงอายุ

(Retirement Home)

และศูนยธาราบําบัด

(Hydrotherapy Center)

องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

    และประชาชนชาวเชียงใหม

2. เพื่อสรางทางเลือกสําหรับ

    การรักษาทางกายภาพ

    บําบัด

3. เพื่อบําบัดรักษา ลดอาการ

    เจ็บปวยจากโรคไมติดตอ

    เชน โรคเบาหวาน

    โรคความดันโลหิต ฯลฯ  

4. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ

    มีจิตใจที่สดชื่น แจมใส

    มีความสุข ไมเปนภาระ

    แกครอบครัว

กอสรางศูนยบริบาลผูสูงอายุ

และศูนยธาราบําบัด 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

ประกอบดวย

 - อาคารฟตเนต

 - อาคารอเนกประสงค

 - อาคารหอประชุม 

 - อาคารหองแลป

 - อาคารหองพัก

 - อาคารธาราบําบัด

200,000,000 - - การกอสราง

แลวเสร็จ 

100 %

1. คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

    และประชาชนชาวเชียงใหม

    ดีขึ้น

2. ประชาชนมีแหลงทางเลือก

    สําหรับการรักษาทาง

    กายภาพบําบัด 

3. ลดอาการเจ็บปวย

    จากโรคไมติดตอ

    เชน โรคเบาหวาน

    โรคความดันโลหิต ฯลฯ

    ใหลดลง  

4. ผูสูงอายุมีจิตใจที่สดชื่น

    แจมใส มีความสุข 

    ไมเปนภาระแกครอบครัว

ขอรับการ

สนับสนุนจาก

สวนกลาง

สํานักปลัดฯ

(นิติการ) 

สํานักการชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ผ.01 



- 517 -

- 517 -

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

ศูนยบริบาลผูสูงอายุ

(Retirement Home)

และศูนยธาราบําบัด

(Hydrotherapy Center)

องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

5. เพื่อลดภาระงบประมาณ

    ของภาครัฐจากการรักษา

    โรคของผูสูงอายุ

6. เพื่อเตรียมความพรอม

    ในการดูแลสุขภาพของ

    ผูสูงอายุในการกาวเขาสู

    สังคมผูสูงอายุในอนาคต

5. สามารถลดภาระ

    งบประมาณ

    ของภาครัฐจากการรักษา

    โรคของผูสูงอายุ     

6. มีความพรอมในการดูแล

    สุขภาพของผูสูงอายุ

    ในอนาคต

ขอรับการ

สนับสนุนจาก

สวนกลาง

สํานักปลัดฯ

(นิติการ) 

สํานักการชาง



- 518 -

- 518 -

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 4 6,800,000 - - - - 4 6,800,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการ

บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

281 1,786,037,800 - - - - 281 1,786,037,800

285 1,792,837,800 - - - - 285 1,792,837,800

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการ

ทองเที่ยว

6 118,461,100 - - - - 6 118,461,100

6 118,461,100 - - - - 6 118,461,100

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 66,256,800 - - - - 24 66,256,800

24 66,256,800 - - - - 24 66,256,800

315 1,977,555,700 - - - - 315 1,977,555,700

รวม

รวมทั้งสิ้น

1 โครงสรางพื้นฐาน

รวม

2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม

6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

บัญชีสรุปโครงการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2559 - 2561 )

(องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ๓ ป

ผ.03 



- 518 -

- 518 -

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 4 6,800,000 - - - - 4 6,800,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการ

บริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

281 1,786,037,800 - - - - 281 1,786,037,800

285 1,792,837,800 - - - - 285 1,792,837,800

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการ

ทองเที่ยว

6 118,461,100 - - - - 6 118,461,100

6 118,461,100 - - - - 6 118,461,100

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 24 66,256,800 - - - - 24 66,256,800

24 66,256,800 - - - - 24 66,256,800

315 1,977,555,700 - - - - 315 1,977,555,700

รวม

รวมทั้งสิ้น

1 โครงสรางพื้นฐาน

รวม

2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม

6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

บัญชีสรุปโครงการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2559 - 2561 )

(องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม ๓ ป

ผ.03 



- 519 -

- 519 - โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1. โครงสรางพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําน้ําฝาง

บานโฮงนอย หมูที่ 6

ตําบลแมอาย 

เชื่อมบานฮางต่ํา หมูที่ 4 

ตําบลแมนาวาง

อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 20 เมตร 

ลึก 1.70 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมอาย

อบต.แมนาวาง

2 ขุดลอกลําหวยแมงาย 

บานเมืองงายเหนือ 

หมูที่ 1 ตําบลเมืองงาย 

(ทต.เมืองงาย)

เชื่อมบานสบงาย หมูที่ 5 

(ทต.พระธาตุปูก่ํา)

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 5 เมตร 

ปากลําหวยกวาง 10 เมตร 

ลึก 1 เมตร 

ระยะทาง 3,000 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 

22,500 ลูกบาตเมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองงาย

ทต.พระธาตุปูก่ํา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.02 



- 520 -

- 520 - โครงสรางพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 ขุดลอกลําหวยแมทก 

บานแปลง 1 หมูที่ 2

ตําบลมืดกา 

เชื่อมบานแมทก

หมูที่ 5 ตําบลดอยเตา

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึก 2 เมตร 

พื้นที่ดินขุดไมนอยกวา 

12,000  ตารางเมตร

1,600,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

อบต.ดอยเตา

4 ขุดลอกสระเก็บน้ําหวยละแอน

บานแปลง 2 หมูที่ 1

ตําบลมืดกา

(ทต.ทาเดื่อ-มืดกา) 

เชื่อมบานโปงแพง หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา (อบต.ดอยเตา)

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวาง 96 เมตร 

ยาว 130 เมตร 

ลึก 3 เมตร 

พื้นที่ดินขุดไมนอยกวา 

10,000  ตารางเมตร

2,200,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

อบต.ทาเดื่อ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันหาง(โละปาไคร) 

หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง  

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม  

เชื่อมบานขุนสรวย หมูที่ 14 

ตําบลวาวี  อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง  7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

3,600,000 - - จํานวน(แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานหลวง

(อ.แมอาย

จ.เชียงใหม)

อบต.วาวี

(จ.เชียงราย)

2 กอสรางถนน

ลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต 

บานฮองหาหลวง  หมูที่ 5 

ตําบลแมนาวาง  

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง  

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว  13.5 กิโลเมตร

27,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมนาวาง

อบต.บานหลวง

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 เสริมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปาขา หมูที่ 9  

ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย 

เชื่อมบานเดนหลวง หมูที่ 13 

ตําบลเวียง อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

3,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาว

อบต.เวียง

4 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําฝาง บานโฮง 

หมูที่ 6 ตําบลแมอาย 

เชื่อมบานฮางต่ํา หมูที่ 4

ตําบลแมนาวาง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 50 เมตร

20,000,000 - - จํานวน(แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมอาย

อบต.แมนาวาง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางถนน

ลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต

บานหวยมะเฟอง หมูที่ 2 

ตําบลทาตอน 

เชื่อมบานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,300 เมตร

12,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาตอน

ทต.แมอาย

6 กอสรางถนน

ลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต

บานปาแดงอภิวัฒน

(บานจะโตะ) หมูที่ 9 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

เชื่อมบานทรัพยตะเคียน 

หมูที่ 15 ตําบลเวียง

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 12 กิโลเมตร

4,685,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานหลวง

อบต.เวียง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 เสริมผิวทางแอสฟลต

คอนกรีต 

บานโละ หมูที่ 1 

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย 

เชื่อมบานปาแดด หมูที่ 2 

ตําบลบานหลวง  

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,030 เมตร

4,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันตนหมื้อ

อบต.บานหลวง

8 เสริมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมฮาง  หมูที่ 6 

ตําบลแมสาว  

อําเภอแมอาย

เชื่อมบานสันปาเหียว หมูที่ 7 

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,600 เมตร

4,160,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาว

อบต.สันตนหมื้อ
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- 525 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 กอสรางหินเรียงเกเบี้ยน

ริมตลิ่งลําน้ําฝาง 

บานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา 

เชื่อมบานหวยมะเฟอง 

หมูที่ 2 ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ยาว 200 เมตร 2,000,000 - - จํานวน(แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมอาย

อบต.ทาตอน

10 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยปู  หมูที่ 1

ตําบลทาตอน 

เชื่อมบานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 3,300 เมตร

12,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาตอน

ทต.แมอาย
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- 526 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 บูรณะซอมสราง

ถนนลาดยาง

บานหลวง หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง

เชื่อมบานทรายแดง 

หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ 

(ถนน ชม. 2097) 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 7.426 กิโลเมตร

14,852,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานหลวง

อบต.สันตนหมื้อ

12 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรเคปซีล

บานผาใต หมูที่ 12 

ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานพนาสวรรค

หมูที่ 13 ตําบลแมยาว 

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 12,240 เมตร

53,400,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาตอน

ทต.แมยาว
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- 527 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

13 บูรณะซอมสราง

ถนนลาดยาง

บานหลวง หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง  

เชื่อมบานใหมกองทราย 

หมูที่ 6 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4.5 กิโลเมตร

10,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานหลวง

อบต.สันตนหมื้อ

14 กอสรางถนนลาดยาง

บานสันหาง(โละปาไคร) 

หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานขุนสรวย หมูที่ 14 

ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 11 กิโลเมตร

22,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานหลวง

(อ.แมอาย

จ.เชียงใหม)

อบต.วาวี

(จ.เชียงราย)
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- 528 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 9 ขามลําน้ําฝาง 

ชุมชนสันตนแหน หมูที่ 5 

ตําบลแมขา (ทต.บานแมขา)

เชื่อมบานหนองออม 

หมูที่ 11  ตําบลแมขา 

(ทต.แมขา) อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 24 เมตร

3,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแมขา

ทต.แมขา

16 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางสัก หมูที่ 2 

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหนองฮาง หมูที่ 10 

ตําบลแมคะ อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 40 เมตร

3,600,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสูน

อบต.แมคะ
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- 529 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

17 ขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมขา หมูที่ 5 ,

บานปาลัน หมูที่ 2,

บานสันมวง หมูที่ 3,

บานมิตรภาพ หมูที่ 12 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานสันมะกอกหวาน

หมูที่ 9, บานยาง หมูที่ 12

ตําบลแมงอน อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวางเฉลี่ยขางละ 1 เมตร 

ยาวรวม 6,300 เมตร 

หนา 0.14 เมตร 

หรือมีพื้นผิวไมนอยกวา 

6,300 ตารางเมตร

3,623,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมขา

อบต.แมงอน

18 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานมอนปนใต หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,880 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

7,531,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.มอนปน

ทต.สันทราย
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- 530 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

19 กอสรางถนน

ลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต

บานดอยปาไผ หมูที่ 15 

ตําบลแมคะ(อบต.แมคะ)

เชื่อมบานหนองออม 

หมูที่ 11 ตําบลแมขา 

(ทต.แมขา) อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 7,480 เมตร

22,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมคะ

ทต.แมขา

20 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางอุทยาน

ดอยผาหมปก-

โครงการหลวงอางขาง

บานตนผึ้งใต หมูที่ 7 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานมวงชุม หมูที่ 10 

ตําบลมอนปน อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,300 เมตร

24,570,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.โปงน้ํารอน

อบต.มอนปน
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- 531 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

21 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 23 ขามลําน้ําฝาง 

ชุมชนประชารวมใจ 

ทางเขาวัดหลายฝาง 

หมูที่ 5 ตําบลแมขา 

เชื่อมบานใหมหลายฝาง 

หมูที่ 10 ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

3,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแมขา

ทต.แมขา

22 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมทะลบ 

(หยอมบานหวยเมี่ยง)

หมูที่ 1 ตําบลแมทะลบ 

เชื่อมบานหนองปาซาง 

(หยอมบานหวยน้ําดิบ) 

หมูที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,813 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

16,878 ตารางเมตร

9,602,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมทะลบ

อบต.ศรีดงเย็น
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

23 กอสรางสะพาน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทา หมูที่ 2 ตําบลปงตํา 

เชื่อมบานดง หมูที่ 5 

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร 

ทางเทากวาง 1 เมตร

2,621,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยปราการ

อบต.แมทะลบ

24 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยมวง หมูที่ 6 

ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ

เชื่อมบานดงปาลัน หมูที่ 2

 ตําบลแมขา อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 3,435 เมตร

8,325,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยปราการ

(อ.ไชยปราการ)

ทต.แมขา

(อ.ฝาง)
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

25 ปรับปรุงถนน

บานหวยหก  หมูที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง เชื่อมบานใหม

หมูที่ 1 ตําบลเมืองคอง 

อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 25  กิโลเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เมืองแหง

(อ.เวียงแหง)

อบต.เมืองคอง

(อ.เชียงดาว)

26 กอสรางถนน

บานกองลมใหม  หมูที่ 10

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองนอย หมูที่ 4

ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย  

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมต 

ยาว 25 กิโลเมตร

5,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เมืองแหง

(อ.วียงแหง

จ.เชียงใหม)

อบต.เวียงเหนือ

(อ.ปาย

จ.แมฮองสอน)



- 534 -

- 534 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

27 กอสรางถนน

บานหวยหก หมูที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

เชื่อมบานหวยน้ําดัง

หมูที่ 5 ตําบลกึ๊ดชาง

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 50 กิโลเมตร

25,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เมืองแหง

(อ.เวียงแหง)

อบต.กึ๊ดชาง

(อ.แมแตง)

28 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามแมน้ําปง บานแมกอน 

หมูที่ 2 ตําบลทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานโปงอาง หมูที่ 5 

ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 32 เมตร

2,880,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงขาวพวง

ทต.เมืองนะ



- 535 -

- 535 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปาบง หมูที่ 1 

ตําบลแมนะ 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานแมกะ หมูที่ 8 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 220 เมตร

หนา 0.15 เมตร  

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,320 ตารางเมตร

850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมนะ

อบต.เชียงดาว

30 ปรับเกรดถนนลูกรัง

บดอัดแนน

บานแมแพม หมูที่ 3 

ตําบลเมืองคอง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานหวยน้ําดัง หมูที่ 5 

ตําบลกึ้ดชาง อําเภอแมแตง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 23 กิโลเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เมืองคอง

อบต.กื้ดชาง
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- 536 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

31 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานดอน 

(หยอมบานแทนดอกไม

แปลง 2 ซอย 2)

หมูที่ 2 ตําบลเชียงดาว 

เชื่อม บานไตรสภาวคาม

(ซอยหนองน้ําหวยปลากั้ง)  

หมูที่ 5 ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1100 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,500 ตารางเมตร

318,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เชียงดาว

ทต.ปงโคง

32 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนซอย 25 เสนทางไป

ถ้ําเชียงดาว บานเชียงดาว

หมูที่ 6 (ทต.เชียงดาว) 

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12  

(อบต.เชียงดาว)

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6.50 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

กวาง 1.00 เมตร 

ยาว 3,152 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

6,402 ตารางเมตร

2,876,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เชียงดาว

อบต.เชียงดาว
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- 537 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

33 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บายสบงาย หมูที่ 5

ตําบลเมืองงาย

เชื่อมบานหวยทรายขาว

หมูที่ 5 ตําบลทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,988 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

7,753,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.พระธาตุปูก่ํา

ทต.ทุงขาวพวง

34 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองแขม 

หยอมปาบงงาม หมูที่ 11  

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบานหนองเตา 

หมูที่ 15 ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

14,400 ตารางเมตร

9,203,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองนะ

ทต.ปงโคง



- 538 -

- 538 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

35 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางบง หมูที่ 1 

ตําบลแมนะ  

เชื่อมบานเชียงดาว หมูที่ 6 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 7,700 เมตร

3,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองนะ

อบต.เชียงดาว

36 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแนน

บานดอน 

(บริเวณศูนยพัฒนา

การเกษตร นพค.32) 

หมูที่ 2 ตําบลเชียงดาว 

เชื่อมบานไตรสภาวคาม

(ซอยขางโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห) หมูที่ 5

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

25,000 ตารางเมตร

1,448,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เชียงดาว

ทต.ปงโคง
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- 539 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

37 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ซอยขางตลาดสดวังจอม 

บานวังจอม  หมูที่ 4 

(ทต.เชียงดาว)

เชื่อมบานดอนศรีสะอาด 

หมูที่ 15 (อบต.เชียงดาว)

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 53,900 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,156 ตารางเมตร

969,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เชียงดาว

อบต.เชียงดาว

38 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหัวทุง หมูที่ 14 

ตําบลเชียงดาว

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 8 

ตําบลเมืองงาย

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 600 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอกวา

3,000 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เชียงดาว

ทต.พระธาตุปูก่ํา
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- 540 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

39 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังจอม หมูที่ 4

ตําบลเชียงดาว 

(ทต.เชียงดาว)

เชื่อมบานศรีสะอาด หมูที่ 15

ตําบลเชียงดาว 

(อบต.เชียงดาว)

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,800 ตารางเมตร

พรอมถมไหลทางลูกรังกวาง

เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

3,264,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เชียงดาว

ทต.เชียงดาว

40 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทรายมูล หมูที่ 5

ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหนองมณฑา 

หมูที่ 16 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 185 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สะเมิงใต

อบต.แมวิน
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- 541 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

41 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานยั้งเมิน หมูที่ 3 - 

บานแมแว หมูที่ 2 - 

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานแมไคร หมูที่7 - 

บานปางมะกลวย หมูที่ 2 

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 185 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ยั้งเมิน

อบต.ปาแป

42 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานงิ้วเฒา หมูที่ 8 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานกิ่วเสือ หมูที่ 7 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

10,440,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน
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- 542 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

43 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองคริซูนอก หมูที่ 5 - 

บานแมขะปู หมูที่ 3 -

บานหวยน้ําจาง หมูที่ 6 

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานหวยหอย 

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานมอนยะ ตําบลแมวิน

 อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,700,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอแกว

(อ.สะเมิง)

อบต.แมนาจร

อบต.แมวิน

(อ.แมแจม)

44 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเดนฮอม หมูที่ 9 -

บานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบานใหมประชาชื่น 

หมูที่ 8 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,600 ตารางเมตร

3,132,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอแกว

อบต.ยั้งเมิน



- 543 -

- 543 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

45 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง  

เชื่อมบานแมตะละ หมูที่ 8

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

6,000 ตารางเมตร

5,220,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอแกว

(อ.สะเมิง)

อบต.แมแดด

(อ.กัลยาฯ)

46 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทาศาลา-ปากลวย 

หมูที่ 4 ตําบลสะเมิงใต 

เชื่อมบานใหม รพช. หมูที่ 5

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 7.5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สะเมิงใต

อบต.บอแกว
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- 544 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

47 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานขุนสาบ หมูที่ 6 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานแมแว/แมจุม หมูที่ 2

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

จังวหัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

10,440,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน

48 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงยาว หมูที่ 10 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

10,440,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน
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- 545 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

49 กอสรางถนนลูกรัง 

บานปางเติม หมูที่ 4 -

บานแมตุงติง หมูที่ 5 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานแมแพะ หมูที่ 2 

ตําบลสะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 12,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

4,680,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.สะเมิงเหนือ

50 กอสรางถนนลูกรัง

บานทุงยาว หมูที่ 10 

ตําบลแมสาบ

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน



- 546 -

- 546 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

51 กอสรางถนนลูกรัง

บานงาแมง หมูที่ 3 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานอังคาย หมูที่ 4 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 16,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

6,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน

52 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยงู หมูที่ 1 

บานประดู หมูที่ 2 

ตําบลแมปง เชื่อมบานหวยบง 

หมูที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 330 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

รวมพื้นที่ 1,980 เมตร

1,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมปง

อบต.เขื่อนผาก
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- 547 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

53 ขยายถนน สายวัดพระธาตุ 

บานศรีก้ํา หมูที่ 8 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6 

ตําบลเวียง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขยายไหลทางถนนกวาง 

1 เมตร ยาว 1,900 เมตร

1,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพราว

54 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมแวน หมูที่ 5 และ 

บานหนองบัว หมูที่ 6 

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานหนองเศรษฐี 

หมูที่ 5 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 450 เมตร 

หนา 0.07 เมตร

1,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมแวน

อบต.เขื่อนผาก



- 548 -

- 548 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

55 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามแมน้ําขอด 

บานหลวง หมูที่ 6 

เชื่อมบานแมสายปาเมี่ยง 

หมูที่ 7 ตําบลโหลงขอด 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหวยน้ํากืน 

หมูที่ 13 ตําบลแมเจดีย 

อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 60 เมตร

7,200,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.โหลงขอด

(อ.พราว

จ.เชียงใหม

อบต.แมเจดีย

(อ.เวียงปาเปา

จ.เชียงราย)

56 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานหนองเหียง 

หมูที่ 2 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 472 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,464,100 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพร

อบต.เขื่อนผาก
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- 549 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

57 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันถนน หมูที่ 6 

ตําบลปาตุม เชื่อมบานขามสุม

หมูที่ 2  ตําบลเวียง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 215 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

661,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาตุม

ทต.ปาหน

58 กอสรางถนนลาดยาง

บานทรายทอง หมูที่ 7 

ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบานแมเหียะ หมูที่ 3

ตําบลแมแวน อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,400 เมตร

17,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เขื่อนผาก

อบต.แมแวน
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- 550 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

59 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาจี้  หมูที่ 2

ตําบลทุงหลวง 

เชื่อมบานน้ําแพร  หมูที่ 2

ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,520 เมตร

6,350,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เวียงพราว

ทต.น้ําแพร

60 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันยาว หมูที่ 2 

ตําบลปาไหน 

เชื่อมบานสันคะมอก หมูที่ 1 

ตําบลปาตุม อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,550 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

5,555,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาไหน

ทต.ปาตุม
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- 551 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

61 ปรับปรุงผิวจราจรและ

ขยายถนนพรอมพนังกั้นดิน 

บานขามสุม หมูที่ 6 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานโจ (บานแมกอย) 

หมูที่ 6 ตําบลเวียง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ถนนกวาง 1 เมตร 

   ยาว 1,538 เมตร

- กําแพงดินสูง 

   1.50-1.85 เมตร

    ยาว 1,538 เมตร

5,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันทราย

ทต.พราว

62 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางิ้ว หมูที่ 2 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานมวงหลวง หมูที่ 10 

ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

พรอมไหลทางขนาด 

0.50 เมตร

6,598,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพร

อบต.เขื่อนผาก



- 552 -

- 552 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

63 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงหา หมูที่ 5

ตําบลปาตุม เชื่อมบานเหลา 

หมูที่ 3 ตําบลปาไหน 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 9,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

28,258,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาตุม

ทต.ปาไหน

64 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง

แอสฟลตคอนกรีต

บานแมกอย หมูที่ 6

ตําบลเวียง เชื่อมบานศรีค้ํา 

หมูที่ 8 ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

3,780,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เวียงพราว

อบต.สันทราย



- 553 -

- 553 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

65 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายนิคมสหกรณ 

บานสหกรณแปลง 5 

หมูที่ 11 ตําบลปาตุม 

เชื่อมถนนสามแยกดอยฝรั่ง 

บานปาไหน หมูที่ 1 

ตําบลปาไหน อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,440 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

5,180,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาไหน

ทต.ปาตุม

66 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันปง หมูที่ 5 

ถึงบานขามสุม หมูที่ 6 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6  

ตําบลเวียง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

9,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพราว



- 554 -

- 554 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

67 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 -

บานปางิ้ว หมูที่ 2 - 

บานหนองปลามัน หมูที่ 1 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานหนองไฮ หมูที่ 7 

ตําบลบานโปง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,200 เมตร

14,779,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพร

ทต.บานโปง

68 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานดงปาลัน หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานแมมาลัย หมูที่ 2

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 3.50 เมตร 

           หนา 0.05 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 4  เมตร 

           ยาว 620  เมตร 

           หนา 0.05 เมตร 

ชวงที่ 3 กวาง 5  เมตร 

           ยาว 1,068  เมตร 

           หนา 0.05 เมตร

3,426,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขี้เหล็ก

ทต.สันมหาพน



- 555 -

- 555 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

69 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายขางที่วาการอําเภอแมแตง

บานปาเสา หมูที่ 2 

ตําบลสันมหาพน  

เชื่อมบานมวงชุม หมูที่ 4 

ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

ผิวจราจรไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร

1,315,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันมหาพน

ทต.แมแตง
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- 556 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

70 ซอมเสริมผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต

บานปางกวาง หมูที่ 13

ตําบลอินทขิล (ทต.อินทขิล)

เชื่อมบานปาจี้ หมูที่ 1 

ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 

           ยาว 4,700 เมตร 

           หรือพื้นที่

           ไมนอยกวา    

           23,500 

           ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

           ยาว 14 เมตร หรือ

           พื้นที่ไมนอยกวา 

           700 ตารางเมตร 

           พื้นที่รวมทั้งหมด

           ไมนอยกวา  

           24,200 

            ตารางเมตร

8,386,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทม.เมืองแกนพัฒนา

ทต.อินทขิล



- 557 -

- 557 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

71 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเอียก หมูที่ 5  

ตําบลสันปายาง

เชื่อมบานแมหลอด 

หมูที่ 10 ตําบลสบเปง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

6,000 ตารางเมตร 

พรอมลงดินไหลทาง

โดยเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

3,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันปายาง

อบต.สบเปง

72 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางมะกลวย หมูที่ 2  

บานแมไคร หมูที่ 7  

บานกิ่วถวย หมูที่ 12 

ถึงปางมะโอ ตําบลปาแป 

อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1  

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,900 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 

29,400 ตารางเมตร

18,195,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ปาแป

(อ.แมแตง)

อบต.ยั้งเมิน 

(อ.สะเมิง)
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- 558 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

73 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางมะกลวย หมูที่ 2 

บานปายางหนาด หมูที่ 1  

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานแมเลย หมูที่ 1 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 

12,000.00 ตารางเมตร

7,434,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ปาแป

(อ.แมแตง)

อบต.ยั้งเมิน 

(อ.สะเมิง)

74 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองผึ้ง หมูที่ 18 

เชื่อมบานปง หมูที่ 7 

ตําบลอินทขิล 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

14,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.อินทขิล

ทม.เมือง

แกนพัฒนา
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- 559 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

75 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันปาสัก หมูที่ 1 

ตําบลบานชาง 

เชื่อมบานเมืองกื้ดชาง หมูที่ 1

ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 4,520.00 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

22,600 ตารางเมตร

9,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กึ้ดชาง

อบต.บานชาง

76 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองบัว หมูที่ 9 

ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานหนองบัวนอย 

หมูที่ 1 ตําบลสันปายาง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 6,000

 ตารางเมตร 

พรอมไหลทางหินคลุก

โดยเฉลี่ยขางละ 

0.50 เมตร

3,490,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบเปง

อบต.สันปายาง
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- 560 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

77 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ดานหลังโรงเรียนสันคะยอม

หมูที่ 2 ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3 

ตําบลสะลวง  อําเภอมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,741,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขี้เหล็ก

อบต.สะลวง

78 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ปากทางเชื่อมทางหลวง

แผนดินสาย 107  

บานทาไคร หมูที่ 2 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานหมื่นถอยน้ํางาม

หมูที่ 1 ตําบลริมใต

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

           ยาว 685 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

           ยาว 500 เมตร

3,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสา

ทต.แมริม



- 561 -

- 561 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

79 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานมวงคํา หมูที่ 3 - 

บานผานกกก หมูที่ 9 

ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

เชื่อมบานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 3000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

15,000 ตารางเมตร

6,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.โปงแยง

(อ.แมริม)

ทต.บานปง

(อ.หางดง)

80 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานมวงคํา หมูที่ 3 

ตําบลโปงแยง

อําเภอแมริม

เชื่อมบานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวาง 0.80 เมตร

ยาว 1,500 เมตร 

ลึก 0.80 เมตร

7,500,000 - - จํานวน (แหง) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.โปงแยง

(อ.แมริม)

ทต.ปง

(อ.หางดง)



- 562 -

- 562 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

81 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนเลียบน้ําปง บานวังหมุน 

หมูที่ 4 ตําบลสันโปง  

เชื่อมบานซาง หมูที่ 4  

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 8,685 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการรวม 

43,425 ตารางเมตร

15,508,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันโปง

ทต.ขี้เหล็ก

82 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายคันตลองชลประทาน 

บานหมอ หมูที่ 6  

ตําบลสันโปง

เชื่อมบานหวยน้ําริน หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,414 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการรวม 

26,484 ตารางเมตร

13,743,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันโปง

ทต.ขี้เหล็ก



- 563 -

- 563 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

83 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนเลียบคลองชลประทาน

สายใหญ 

บานสันคะยอม หมูที่ 2 - 

บานปากทางสะลวง หมูที่ 7 

ตําบลขี้เหล็ก

เชื่อมบานสะลวงนอก 

หมูที่ 3 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1880 เมตร

หนา 0.05 เมตร

6,260,300 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขี้เหล็ก

อบต.สะลวง



- 564 -

- 564 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

84 เสริมผิวลาดยางจราจร

แอสฟลตคอนกรีต 

บานปากทางสะลวง หมูที่ 7 

บานขี้เหล็กนอย หมูที่ 1  

บานขี้เหล็กหลวง หมูที่ 6

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม 

เชื่อมบานทรายมูล หมูที่ 5 

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

           ยาว 750 เมตร

           มีพื้นที่ไมนอยกวา

           3,000 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

           ยาว 2,950 เมตร

           มีพื้นที่ไมนอยกวา

          14,750 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร 

           ยาว 420 เมตร

           มีพื้นที่ไมนอยกวา

           1,680 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 กวาง 5 เมตร 

           ยาว 350 เมตร

           มีพื้นที่ไมนอยกวา

           1,750 ตารางเมตร

7,180,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขี้เหล็ก

(อ.แมริม)

ทต.ขี้เหล็ก

(อ.แมแตง)



- 565 -

- 565 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

85 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(Sladtyte)

บานชางเคี่ยน  หมูที่ 1

ตําบลชางเผือก เชื่อม

บานหวยแกว  หมูที่ 2

ตําบลสุเทพ

เขตอุทยานสุเทพ-ปุย

อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

2,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ชางเผือก

ทต.สุเทพ

86 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายเชียงใหมพัฒนา 

บานปาแดดใต หมูที่ 7  และ

บานดอนชัย หมูที่ 4 

ตําบลปาแดด  เชื่อม

บานดอนปน หมูที่ 5 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,240 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

7,440 ตารางเมตร

5,428,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาแดด

ทม.แมเหียะ



- 566 -

- 566 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

87 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ถนนวรุณนิเวศน ปากซอย 5 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8  

ตําบลแมเหียะ เชื่อม 

บานรองเรือคํา  หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 8 เมตร 

ความยาว 700 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,600 ตารางเมตร

2,537,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทม.แมเหียะ

ทต.ปาแดด



- 567 -

- 567 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

88 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

พรอมขยายไหลทาง 

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ถึงถนนเลียบกําแพงสนามบิน

นานาชาติเชียงใหม  

บานทรายคํา หมูที่ 15

ตําบลสุเทพ เชื่อม  

บานใหมสามัคคี หมูที่ 6

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,800 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา

7,200 ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5.50 เมตร

ยาว 1,080 เมตร

หนา 0.05 เมตร

พื้นที่รวมไมนอยกวา

5,900 ตารางเมตร

พรอมงานตีเสนจราจร 

และงานขยายไหลทาง 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

1,900 ตารางเมตร

6,886,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สุเทพ

ทม.แมเหียะ



- 568 -

- 568 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

89 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทา หมูที่ 3 , บานขัวโก

หมูที่ 5 , บานทาเดื่อ 

หมูที่ 6  ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม

บานหนองไครหลวง หมูที่ 8 

ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,480 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

20,880 ตารางเมตร

8,294,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.หนองจอม

อ.สันทราย

90 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายบานขุนชางเคี่ยน หมูที่ 4

ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม

บานศาลา(หวยตึงเฒา)

หมูที่ 3  ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

40,080,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ชางเผือก

อ.เมืองเชียงใหม

อบต.ดอนแกว

อ.แมริม



- 569 -

- 569 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

91 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานพระธาตุเจดีย หมูที่ 13 

ตําบลแมแฝกใหม (ทต.เจดีย

แมครัว) อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม เชื่อม

บานหนองหาร หมูที่ 7 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

2,721,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เจดียแมครัว

ทต.หนองหาร

92 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

หมูบานหนองแสะ หมูที่ 8 

บานแมแต หมูที่ 6 

ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย  

เชื่อมบานตนขาม

หมูที่ 5 ตําบลขี้เหล็ก

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 728 เมตร

1,339,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแฝก

ทต.ขี้เหล็ก



- 570 -

- 570 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

93 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานโปง หมูที่ 6 

ตําบลปาไผ เชื่อม

บานเกษตรใหม หมูที่ 10 

ตําบลหนองหาร เชื่อม

บานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 540 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,240 ตาราง

เมตร

ไหลทางหินคลุก 0.30 เมตร

1,947,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาไผ

ทต.หนองหาร

94 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานหนองกนครุ 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย  เชื่อม

บานแมฮักพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ 

หมูที่ 11 ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 1,673 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 

10,038 ตารางเมตร

3,586,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหยง



- 571 -

- 571 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

95 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

สายบานเมืองเล็น หมูที่ 2 

ตําบลเมืองเล็น เชื่อม

บานขัวโก หมูที่ 4 

ตําบลสันปาเปา เชื่อม

บานบวกเปา หมูที่ 3 

ตําบลหนองแหยง เชื่อม

บานเมืองวะ หมูที่ 1 

ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ระยะทางรวม 3,510 เมตร

ชวงที่ 1 จากบานเมืองเล็น 

หมูที่ 2 ตําบลเมืองเล็น 

เชื่อมบานขัวโก หมูที่ 4 

ตําบลสันปาเปา 

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 928 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ชวงที่ 2 จากบานขัวโก 

หมูที่ 4 ตําบลสันปาเปา 

เชื่อมบานบวกเปา หมูที่ 3 

ตําบลหนองแหยง เชื่อม

บานเมืองวะ หมูที่ 1 

ตําบลเมืองเล็น 

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,582 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

7,680,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาเปา

ทต.ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหยง



- 572 -

- 572 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

96 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําแมกวง 

บานสันศรี หมูที่ 1 

ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย เชื่อม

บานปาขุย  หมูที่ 3 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร 

ยาว 25 เมตร

2,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย

97 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายหนาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพบานแมฮัก

พัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 

หมูที่ 11 ตําบลหนองแหยง 

เชื่อมตอบานศรีวังธาร 

หมูที่ 8  ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 723 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

4,338 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแหยง

ทต.ปาไผ



- 573 -

- 573 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

98 บูรณะซอมสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขางตลาดหนองหาร 

บานหนองหาร หมูที่ 7 

ตําบลหนองหาร เชื่อม

บานหวยบงนอก หมูที่ 5 

ตําบลแมแฝกใหม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 290 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่รวมไมนอยกวา 

1,160.00 ตารางเมตร 

ไหลทาง หินคลุกอัดแนน 

กวางเฉลี่ย 0.30 เมตร 

จํานวน 1 สาย

607,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองหาร

ทต.เจดียแมครัว

99 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนปากทาง ทาเกรียน - 

สะพานทาเกรียน หมู 4 

ชุมชนแพะปาหา 

ตําบลหนองจอม (ทม.แมโจ) 

เชื่อมชุมชนศรีสหกรณ หมู 7 

ตําบลหนองจอม 

(เขต ทต.หนองจอม)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,930 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

23,580 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทม.แมโจ

ทต.หนองจอม



- 574 -

- 574 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

100 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมตีเสนจราจร 

บานปากลวย หมูที่ 2 

ตําบลสันนาเม็ง 

อําเภอสันทราย  เชื่อม 

บานหนองอึ่ง หมูที่ 5  

ตําบลสันปาเปา 

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ความยาว 550 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,200 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

885,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันนาเม็ง

ทต.สันปาเปา

101 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บริเวณตั้งแตถนนสาย

บานหนองไครหลวง หมูที่ 8

ตําบลหนองจอม เชื่อมบานโจ

หมูที่ 5 ตําบลสันทรายนอย 

(เขตเทศบาลตําบล

สันทรายหลวง) 

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 7.50 เมตร 

ความยาวไมนอยกวา 

2,470 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 

18,525 ตารางเมตร

6,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองจอม

ทต.สันทรายหลวง



- 575 -

- 575 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

102 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานปาปอ หมูที่ 12 

ตําบลแมแฝกใหม

(เขต ทต.เจดียแมครัว) 

อําเภอสันทราย 3

เชื่อมบานศรีวารี หมูที่ 9 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 5,810 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

2,633,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เจดียแมครัว

อ.สันทราย

ทต.เหมืองแกว

อ.แมริม

103 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต   

เสนทางบานหนองกนครุ 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม 

เชื่อมบานทุงขาวตอกใหม 

หมูที่ 8 ตําบลหนองแหยง 

และบานศรีวังธาร หมูที่ 8 

ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,133 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ

พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

6,798 ตารางเมตร

2,427,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหยง

ทต.ปาไผ



- 576 -

- 576 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

104 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามลําน้ํากวง  

บานทาทุม หมูที่ 7

ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย เชื่อม 

บานยางพระธาตุ หมูที่ 11 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร 

ยาว 25 เมตร

2,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย

105 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายเลียบคลองสงน้ํา 

บานแมฮักพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 11

ตําบลหนองแหยง เชื่อม

บานศรีวังธาร หมูที่ 8 

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม (ชวงที่ 1)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 657 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

3,930 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแหยง

ทต.ปาไผ



- 577 -

- 577 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

106 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต 

ชุมชนหลิ่งหมื่น หมู 10 

ตําบลปาไผ 

(เขตเทศบาลเมืองแมโจ) 

เชื่อมชุมชนพัฒนาทรายแกว 

หมู 13  ตําบลปาไผ 

(เขตเทศบาลตําบลปาไผ)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 895 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 

5,370 ตารางเมตร

2,523,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทม.แมโจ

ทต.ปาไผ

107 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

พรอมตีเสนจราจร 

บานรองสัก หมูที่ 1  

ตําบลสันนาเม็ง  เชื่อม 

บานบอหิน หมูที่ 3 

ตําบลสันปาเปา 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ความยาว 335 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,340 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

540,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันนาเม็ง

ทต.สันปาเปา



- 578 -

- 578 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

108 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายบานแมยอยสันศรี 

ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย เชื่อม

บานปาขุย หมูที่ 3 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กม.ที่ 0+000-0+480 

กวาง 4 เมตร 

กม.ที่ 0+480-0+580 

กวาง 3.50 เมตร 

กม.ที่ 0+580-0+800 

กวาง 4 เมตร 

กม.ที่ 0+800-0+860 

กวาง 3.50 เมตร 

กม.ที่ 0.860-1+080 

กวาง 4 เมตร 

กม.ที่ 1+080-1+270 

กวาง 3 เมตร 

ยาวรวม 1,270 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 4,810 ตาราง

เมตร

พรอมทาสีเสนจราจร

1,653,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย



- 579 -

- 579 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

109 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายบานแมยอยสันศรี 

หมูที่ 6 ตําบลสันพระเนตร 

(เขต ทต.สันพระเนตร)

เชื่อมบานแมคาว หมูที่ 2 

ตําบลสันพระเนตร

(เขต.ทต.สันทรายหลวง) 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร (กม.

0+025-0+050) 

ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร 

(กม. 0+050-0+100) 

ชวงที่ 3 กวาง 3 เมตร 

(กม.ที่ 0+100-0+125) 

ชวงที่ 4 กวาง 3.50 เมตร 

(กม. 0+125-0+150) 

ชวงที่ 5 กวาง 4 เมตร 

(กม. 0+150-0+225) 

ชวงที่ 6 กวาง 3.50 เมตร 

(กม.0+225-0+250) 

ชวงที่ 7 กวาง 4 เมตร 

(กม. 0+250-0+275) 

ชวงที่ 8 กวาง 3.50 เมตร 

(กม.0+275-0+300) 

1,653,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันทรายหลวง



- 580 -

- 580 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายบานแมยอยสันศรี 

หมูที่ 6 ตําบลสันพระเนตร 

(เขต ทต.สันพระเนตร)

เชื่อมบานแมคาว หมูที่ 2 

ตําบลสันพระเนตร

(เขต.ทต.สันทรายหลวง) 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

      - ตอ -

ชวงที่ 9 กวาง 4 เมตร (กม.

0+300-0+572) 

ชวงที่ 10 กวาง 5 เมตร 

(กม.0+572-0+622) 

ชวงที่ 11 กวาง 7-10 เมตร

 (กม.0+622-0+625) 

ยาวรวม 625 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 2,498.50 

ตารางเมตร 

พรอมทาสีเสนจราจร

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันทรายหลวง



- 581 -

- 581 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

110 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ OVERLAY 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต

ถนนสายบานปาสักนอย 

หมูที่ 9  บานปาไผศรีโขง

หมูที่ 10 ตําบลเชิงดอย

เชื่อมบานปาติ้ว หมูที่ 4  

ตําบลปาลาน (เขตเทศบาล

ตําบลสงาบาน)

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,445 เมตร

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา

5,780 ตารางเมตร

2,241,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เชิงดอย

ทต.สงาบาน

111 ปรับปรุงซอมแซมถนน 

แบบ Over- Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

สายบานลวงเหนือ หมูที่ 5 

ตําบลลวงเหนือ เชื่อม

บานสันอุม หมูที่ 6 

ตําบลเชิงดอย 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร

ยาว 275 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

1,650 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กวาง 5.50 เมตร

ยาว 400 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,200 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร

ยาว 77 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

385 ตารางเมตร

1,997,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ลวงเหนือ

ทต.เชิงดอย



- 582 -

- 582 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

112 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยแอสฟลทคอนกรีต

สายฝายริน บานปาไมแดง 

หมูที่ 2 ตําบลปาปอง ถึง 

ปอมตํารวจตําบลปาปอง 

เชื่อมบานดอกแดง หมูที่ 1

ตําบลสงาบาน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 2,200 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

8,800 ตารางเมตร

พรอมเสนแบงชองจราจร

3,203,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาปอง

ทต.สงาบาน

113 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลทคอนกรีต

บานแมกะเหนือ หมูที่ 1

ตําบลตลาดใหญ เชื่อม

บานปาฝาง หมูที่ 4 

ตําบลสงาบาน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,456 เมตร

หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ไมนอยกวา

5,824 ตารางเมตร

2,063,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ตลาดใหญ

ทต.สงาบาน



- 583 -

- 583 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

114 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลทคอนกรีต

บานโปงกุม หมูที่ 4 

ตําบลปาเมี่ยง 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บานสหกรณหา หมูที่ 5 

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,975 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

7,900 ตารางเมตร

(จํานวน 2 ชวง)

3,263,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาเมี่ยง

อ.ดอยสะเก็ด

อบต.บานสหกรณ

อ.แมออน

115 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay

ดวยแอสฟลทคอนกรีต

สามแยก ชรบ. บานสันทราย 

หมูที่ 12 ตําบลสันปูเลย 

เชื่อมบานปาเหมือด หมูที่ 5 

ตําบลสําราญราษฎร

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 670 เมตร

1,638,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สําราญราษฎร

ทต.สันปูเลย



- 584 -

- 584 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

116 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บริเวณบานปาเหี่ยง หมูที่ 5 

(เขต ทต.สงาบาน) 

ตําบลปาลาน เชื่อม

บานปาสักนอย หมูที่ 9 

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 560 เมตร

หนา 0.10 เมตร

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 2,800 

ตารางเมตร

2,282,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สงาบาน

ทต.เชิงดอย

117 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนสายบานปาแงะ หมูที่ 5 

บานน้ําแพร หมูที่ 2 

ตําบลตลาดขวัญ

เชื่อมบานปาดู หมูที่ 1 

ตําบลปาลาน 

(เขตทต.สงาบาน)

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 2,350 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

12,925 ตารางเมตร

5,575,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ตลาดขวัญ

ทต.สงาบาน



- 585 -

- 585 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

118 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Overlay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนซอยประชารัฐ หมูที่ 5

บานสันตนแหนใต 

ตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บานแมปูคาใต หมูที่ 6 

ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 2,040 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

9,794.50 ตารางเมตร

3,718,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมคือ

อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แมปูคา

อ.สันกําแพง

119 ขยายผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายแยกสนามกีฬาเทศบาล

ตําบลดอยสะเก็ด

บานปาคา หมูที่ 4 

ตําบลเชิงดอย 

(เขต ทต.ดอยสะเก็ด)

เชื่อมบานปาไมแดง หมูที่ 2 

ตําบลปาปอง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

เสริมไหลทางขางละ 1 เมตร

ยาว 4,600 เมตร

หนา 0.05 เมตร

3,371,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาปอง

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.แมโปง



- 586 -

- 586 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

120 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Overlay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ซอย 18 บานปาขุย หมูที่ 3

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมสะพานบานหลักปน

(ปาชา) หมูที่ 5 

ตําบลสันนาเม็ง 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 238 เมตร

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,110 เมตร

2,320,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

ทต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย

121 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมจองเหนือ หมู 5 

ตําบลตลาดใหญ เชื่อม

ศาลาหมูบาน บานแพะปาคา

หมูที่ 5 ตําบลสงาบาน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,075 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,300 ตารางเมตร

1,793,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สงาบาน

ทต.ตลาดใหญ



- 587 -

- 587 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

122 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บริเวณปาชาคริสต 

บานปาปองใตรอง หมูที่ 5

ตําบลปาปอง เชื่อมทางหลวง

สายบอสราง-ดอยสะเก็ด 

บานแพะปาคา หมูที่ 5 

ตําบลสงาบาน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 720 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,880 ตารางเมตร

1,201,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สงาบาน

ทต.ปาปอง

123 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนสายบานแมทองปอง 

(ขางโรงเรียนแมคือ) หมูที่ 2

ตําบลแมคือ  

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานแมปูคาหัวบาน 

หมูที่ 9  ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 2,523 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

10,092 ตารางเมตร

3,822,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมคือ

อ.ดอยสะเก็ด

ทต.แมปูคา 

อ.สันกําแพง



- 588 -

- 588 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

124 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอลฟลทคอนกรีต 

สายบานแมกะ หมูที่ 2 

ตําบลตลาดใหญ เชื่อม

บานสันทราย หมูที่ 4 

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5.50 เมตร

ยาว 1,845 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

10,147.50 ตารางเมตร

3,614,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ตลาดใหญ

ทต.แมฮอยเงิน

125 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน

ซอยแสวงทรัพย

บานลวงเหนือ  หมูที่ 4 

ตําบลลวงเหนือ เชื่อม

บานสันอุม หมูที่ 6 

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,360 เมตร 

หนา 0.20 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

8,160 ตารางเมตร

1,463,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ลวงเหนือ

ทต.เชิงดอย



- 589 -

- 589 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

126 ปรับปรุงซอมแซม

ขยายผิวจราจร 

แบบ Over lay 

พรอมวางทอลอดเหลี่ยม

สําเร็จรูป

ถนนสายบานรอง หมูที่ 11 

ตําบลรองวัวแดง เชื่อม

บานหัวทุง หมูที่ 5  

ตําบลทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง) 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาวรวม 520 เมตร 

พรอมวางทอลอดเหลี่ยม

สําเร็จรูปขนาด 

1.20x1.20 เมตร 

จํานวน 120 ทอน

2,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.รองวัวแดง

ทต.สันกําแพง



- 590 -

- 590 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

127 ปรับปรุงขยายผิวจราจร

พรอมวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายสามแยกซอย 3 

บานหัวทุง หมูที่ 5 

ตําบลทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง) 

เชื่อมลําเหมืองสาธารณะ

ประโยชน 

เขตรอยตอบานรอง-มวงมา 

หมูที่ 11 ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 910 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา

5,460 ตารางเมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.60 เมตร 

จํานวน 130 ทอน 

บอพัก คสล.จํานวน 15 บอ

3,235,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันกําแพง

อบต.รองวัวแดง



- 591 -

- 591 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

128 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

บานปาสักขวาง หมูที่ 13 

ตําบลสันกําแพง 

(เขต อบต.สันกําแพง) 

เชื่อมบานรอง หมู 11 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

(สาย ชม 2021 

บานสันกําแพง-

บานรองวัวแดง)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ความยาว 721 เมตร

1,529,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกําแพง

อบต.รองวัวแดง



- 592 -

- 592 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

129 ซอมสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพัก

ถนนสายหลักบานปูคากลาง 

หมูที่ 6 ตําบลแมปูคา

เชื่อมบานปาเสา หมูที่ 1

ตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 450 เมตร

หนา 0.20 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,700 ตารางเมตร

และวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

1 เมตร จํานวน 221 ทอน

พรอมบอพัก จํานวน 20 บอ

ความยาวรวม 250 เมตร

3,360,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมปูคา

อบต.สันกําแพง



- 593 -

- 593 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

130 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over-lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม 3039 

บานแชชาง-รองกองขาว

บานตนดู หมูที่ 3 

ตําบลบวกคาง เชื่อม

บานแมแต  หมูที่ 5

ตําบลบวกคาง

บานกอสะเลียม หมูที่ 8

ตําบลบวกคาง 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดความกวาง 6 เมตร 

ความยาว 2,875 เมตร

6,092,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บวกคาง

อบต.แชชาง



- 594 -

- 594 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

131 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over Lay 

ถนนสายบานสันกลางใต 

หมูที่ 6 ตําบลสันกลาง

อําเภอสันกําแพง  เชื่อม

บานรองดอนชัย  หมูที่ 2 

ตําบลปาบง  อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดความกวาง 6 เมตร

ยาว 796 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,776 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันกลาง

อ.สันกําแพง

ทต.ปาบง

อ.สารภี

132 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over lay 

ถนนสายบานปาหา 

หมูที่ 9, บานแมผาแหน 

หมูที่ 6, บานริมออน 

หมูที่ 3 ตําบลออนใต  

เชื่อมบานใหม หมูที่ 10 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,930 เมตร 

พื้นที่รวม 9,650 เมตร

3,558,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ออนใต

อบต.รองวัวแดง



- 595 -

- 595 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

133 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 

สายทางบานมวงชุม หมูที่ 2 

ตําบลแชชาง เชื่อม 

บานรองวัวแดง หมูที่ 3 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,146 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่รวมไมนอยกวา 

8,584 ตารางเมตร

4,034,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง (สวน

พัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แชชาง

อบต.รองวัวแดง

134 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

บานออนหลวย หมูที่ 7 

ตําบลออนเหนือ เชื่อม 

บานออนกลาง หมูที่ 11

ตําบลออนกลาง 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 520 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,600 ตารางเมตร

1,530,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ออนเหนือ

อบต.ออนกลาง
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- 596 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

135 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลทคอนกรีต

บานหวยแกว หมูที่ 5 

ตําบลหวยแกว เชื่อม 

บานสหกรณ  หมูที่ 6 

ตําบลบานสหกรณ

ถึงบานขุนออน  หมูที่ 3

ตําบลออนเหนือ

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 8,000 เมตร

19,351,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานสหกรณ

อบต.หวยแกว

อบต.ออนเหนือ

136 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายบานปางจําป หมูที่ 7 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน เชื่อม

บานเปยน หมูที่ 7 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

12,000 ตารางเมตร

3,643,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หวยแกว

อ.แมออน

อบต.เทพเสด็จ

อ.ดอยสะเก็ด



- 597 -

- 597 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

137 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปอก หมูที่ 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน เชื่อม

บานปางปาไร หมูที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 1,600 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

9,600 ตารางเมตร

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ

0.50 เมตร

6,508,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หวยแกว

อ.แมออน

อบต.เทพเสด็จ

อ.ดอยสะเก็ด

138 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมขยายผิวจราจร 

บานออนหลวย หมูที่ 6 

ตําบลออนเหนือ เชื่อม 

บานสหกรณ หมูที่ 2 

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,555 เมตร

ขยายผิวจราจรขางละ

0.50 เมตร

1,923,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ออนเหนือ

อบต.บานสหกรณ



- 598 -

- 598 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

139 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายทางเขาบานแพม-

ทางหลวง

บานหวยแกว  หมูที่ 5

ตําบลหวยแกว เชื่อม

บานสหกรณ 6  หมูที่ 6

ตําบลบานสหกรณ

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 1,630 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

9,780 ตารางเมตร

4,430,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หวยแกว

อบต.บานสหกรณ

140 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานออนกลาง หมูที่ 11 

ตําบลออนกลาง เชื่อม 

บานดอนทราย หมูที่ 8 

ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 1,600 เมตร

2,726,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ออนกลาง

อบต.ออนเหนือ



- 599 -

- 599 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

141 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานสันกับตองเหนือ 

หมูที่ 8  ตําบลสารภี 

(เขต ทต.สารภี)

เชื่อมทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1189 

บานสันกับตองเหนือ

หมูที่ 8  ตําบลสารภี

(เขต ทต.ยางเนิ้ง) 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,345 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สารภี

ทต.ยางเนิ้ง

142 ขยายผิวจราจร

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายพระนอน-หนองแฝก 

บานเชียงยืน  หมูที่ 4 

ตําบลยางเนิ้ง  เชื่อม

บานหนองแฝก หมูที่ 4

ตําบลหนองแฝก 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 2 เมตร 

ยาว 640 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,360,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองแฝก



- 600 -

- 600 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

143 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบน้ําปง 

บานปาเดื่อ หมูที่ 1 

บานหัวดง หมูที่ 6 

บานหัวดง  หมูที่ 7 บานไรดง 

หมูที่ 8 ตําบลขัวมุง  

เชื่อมบานทาสองแคว หมูที่ 3 

ตําบลสันทราย อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 304 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,655 เมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมด 

23,537 ตารางเมตร

10,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขัวมุง

ทต.สันทรายมหาวงศ

144 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานในแคว หมูที่ 5 

ตําบลทากวาง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม เชื่อม 

บานน้ําโคง  หมูที่ 5

ตําบลหนองชางคืน 

อําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4.50 เมตร 

ยาว 1,146 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,157 ตารางเมตร

1,972,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทากวาง

อ.สารภี

จ.เชียงใหม

ทต.หนองชางคืน

อ.เมือง

จ.ลําพูน



- 601 -

- 601 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

145 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสะลาบ หมูที่ 7  

ตําบลชมภู เชื่อม

บานฮองกอก หมูที่ 9

ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 922 เมตร

1,201,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ชมภู

ทต.สารภี

146 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบแมน้ําปง 

บานทาสองแคว หมูที่ 3 

บานทามะขาม หมูที่ 5

บานลองปูหมน หมูที่ 11

ตําบลสันทราย เชื่อม 

บานไรดง หมูที่ 8 

ตําบลขัวมุง  อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 5,600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

28,000 ตารางเมตร

14,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันทราย(มหาวงศ)

ทต.ขัวมุง



- 602 -

- 602 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

147 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายหนาวัดดอนแกว 

บานดอนแกว หมูที่ 5 

ตําบลดอนแกว เชื่อม

บานกุแดง หมูที่ 6 

ตําบลหนองแฝก 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,345 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

ยาว 340 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

7,080 ตารางเมตร

2,238,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ดอนแกว

ทต.หนองแฝก

148 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมขยายผิวจราจรไหลทาง

บานปาบงหลวง  หมูที่ 4

ตําบลปาบง  อําเภอสารภี

เชื่อมบานสันปาคา หมูที่ 8

ตําบลตนเปา  

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 840 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,880 ตารางเมตร

พรอมขยายผิวจราจรไหลทาง

ขางละ 1 เมตร

2,700,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาบง

อ.สารภี

ทม.ตนเปา

อ.สันกําแพง



- 603 -

- 603 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

149 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายตนโชคหลวง - 

บานยวม 

บานหนองปาแสะ หมูที่ 1

ตําบลชมภู เชื่อม

ตนโชคหลวง หมูที่ 1 

เชื่อมบานศรีสองเมือง 

หมูที่ 2  ตําบลไชยสถาน 

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 1,050 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

5,250 ตารางเมตร

2,110,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยสถาน

ทต.ชมภู

150 กอสรางสะพานพระเจาพรหม

ขามลําน้ําปง 

บานปาเดื่อ หมูที่ 1

ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี 

เชื่อมบานน้ําโทง หมูที่ 2

และบานเกาะ  หมูที่ 3

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ความกวาง 7 เมตร 

(ทางเทาขางละ 1 เมตร ) 

ยาว 96 เมตร

12,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขัวมุง

อ.สารภี

ทต.สบแมขา

อ.หางดง



- 604 -

- 604 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

151 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทาตนกวาว หมูที่ 4 

ตําบลชมภู เชื่อม

บานสุพรรณ หมูที่ 6 

ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 965 เมตร

552,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ชมภู

ทต.ปาบง

152 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 7 ชวง 

บานกําแพงงาม หมูที่ 3  

ตําบลหางดง  

(เขตเทศบาลตําบลหางดง) 

เชื่อมบานปาแป หมูที่ 7 

ตําบลหางดง 

(เขตเทศบาลตําบลแมทาชาง) 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 7 ชวง 

ชวงที่ 1 กวาง 6.40 เมตร 

ยาว 72.60 เมตร 

พื้นที่ 464.64 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

ยาว 61.40 เมตร 

พื้นที่ 245.6 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กวาง 5 เมตร 

ยาว 81 เมตร 

พื้นที่ 405 ตารางเมตร

ชวงที่ 4 กวาง 4 เมตร 

ยาว 174.50 เมตร 

1,987,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หางดง

ทต.แมทาชาง



- 605 -

- 605 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

153 ปรับปรุงซอมแซม

ผิวจราจรแบบ OVER-LAY 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนสายหารแกว-หนองตอง 

(โครงการตอเนื่องป 2557) 

บานวัวลาย หมูที่ 7

ตําบลหารแกว เชื่อมบานกวน

หมูที่ 6  ตําบลหารแกว 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(เชื่อมตอมาจาก หมูที่ 1 

บานตนโชค ตําบลหนองตอง

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 

ยาว 580 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หารแกว

ทต.หนองตองพัฒนา

154 ปรับปรุงซอมแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแนน 

ถนนสายบานใหมสันคะยอม

หมูที่ 10 ตําบลบานปง

อําเภอหางดง เชื่อม

บานผานกกก หมูที่ 9 

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

15,000 ตารางเมตร

975,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานปง

อ.หางดง

อบต.โปงแยง 

อ.แมริม



- 606 -

- 606 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

155 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางถนนแยกทางหลวง

แผนดินหมายเลข 121 

(วงแหวนรอบนอก)  

บานตนงิ้ว หมูที่ 2

ตําบลสันผักหวาน  

เชื่อม บานจอมทอง 

หมูที่ 10  ตําบลบานแหวน 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

(ชวง กม. 0+970 ถึง กม.

2+420)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,433 เมตร 

หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา

 8,598 ตารางเมตร

5,757,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันผักหวาน

ทต.บานแหวน



- 607 -

- 607 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

156 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ OVER-LAY 

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ซอย 2 ขวา 21 ซาย 

สายบานขุนคง หมูที่ 5 

ตําบลขุนคง เชื่อมบานสันทราย

หมูที่ 7  ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

6,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขุนคง

ทต.หนองแกว

157 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

สายบานบอ-บานตม 

หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานฟอน หมูที่ 2 

ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 335 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

580,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพรพัฒนา

ทต.หนองควาย



- 608 -

- 608 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

158 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

จํานวน 3 ชวง 

สายทาง ชม.ถ. 204-02 

แยกคลองชลประทานแมแตง 

บานดงหลวง หมูที่ 6 

ตําบลหางดง เชื่อม

บานแพะขวาง หมูที่ 3 

ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร

ยาว 325 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,950 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร

ยาว 140 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

700 ตารางเมตร

ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร

ยาว 1,120 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,480 ตารางเมตร

3,136,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมทาชาง

ทต.น้ําแพรพัฒนา



- 609 -

- 609 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

159 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

โดยวิธี Pavement-In-

Place-Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนเลียบคลองชลประทาน

ซอย 21 ซาย (ฝงขวา) 

บานชางคํานอย หมูที่ 4 

ตําบลบานแหวน  เชื่อม

บานชางคํานอย หมูที่ 1 

ตําบลหางดง 

และบานสันทราย หมูที่ 9

ตําบลหนองแกว 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 388 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

2,328 ตารางเมตร

1,280,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแหวน

ทต.หนองแกว

ทต.หางดง

อบต.ขุนคง



- 610 -

- 610 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

160 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําแมขา  

บานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา 

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 9 

ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร 

ความยาว 10 เมตร

1,100,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบแมขา

อบต.ขุนคง

161 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองคํา หมูที่ 5 

ตําบลสบแมขา  เชื่อม 

บานทาขุนคง หมูที่ 7

ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง

และเชื่อมบานรองแหยง 

หมูที่ 5  ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร 

ยาว 3,282 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

19,692 ตารางเมตร

12,799,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบแมขา

อบต.ขุนคง

ทต.หนองแกว



- 611 -

- 611 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

162 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายบานตนงิ้ว หมูที่ 2 

ตําบลสันผักหวาน  เชื่อม

บานทาขี้ควาย หมูที่ 1 

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,385 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา

8,310 ตารางเมตร 

ไหลทางหินคลุก

กวางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร

หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา

346.25 ตารางเมตร

5,401,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันผักหวาน

อบต.สบแมขา



- 612 -

- 612 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

163 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก และ

กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง  เชื่อมบานเกาะ

หมูที่ 3  ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

1.กอสรางถนนคอนกรีต

    เสริมเหล็ก 

    ขนาดกวาง 6 เมตร 

    ยาว 1,600 เมตร 

2.กอสรางสะพานคอนกรีต

    เสริมเหล็ก 

    ขนาดกวาง 7 เมตร 

    ยาว 7 เมตร 

3.วางทอระบายน้ําคอนกรีต

    เสริมเหล็ก 

    ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

    0.80 เมตร 

    ยาว 1,278 เมตร 

    พรอมบอพัก

11,804,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขุนคง

อบต.สบแมขา



- 613 -

- 613 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

164 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนสายบานหนองคํา หมูที่ 5

ตําบลสบแมขา  บานกาด 

หมูที่ 6  ตําบลขุนคง  เชื่อม

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,380 เมตร

2,428,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขุนคง

อบต.สบแมขา

165 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลทคอนกรีต 

ถนนสายบานทามะโก 

หมูที่ 8 ตําบลขุนคง เชื่อม

บานรองแหยง หมูที่ 5 

ตําบลหนองแกว 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ระยะที่ 1 ขนาดกวาง 4 เมตร

              ยาว 548 เมตร 

ระยะที่ 2 ขนาดกวาง 6 เมตร

              ยาว 902 เมตร 

ระยะที่ 3 ขนาดกวาง 4 เมตร

              ยาว 140 เมตร 

หรือมีพื้นที่โดยรวมไมนอยกวา

 8,164 ตารางเมตร

3,592,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขุนคง

ทต.หนองแกว
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- 614 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

166 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบคลอง

ชลประทาน ซอย 21 ซาย 

(ฝงซาย) บานชางคํานอย 

หมูที่ 4  ตําบลบานแหวน

เชื่อมถนนสายหางดง-

ทาขี้เหล็ก บานน้ําโทง 

หมูที่ 2  ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 5,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

24,336,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแหวน

ทต.หนองแกว

อบต.สบแมขา

อบต.ขุนคง

167 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลําเหมืองหลวง  

บานเดน  หมูที่ 2 

ตําบลบานแม  เชื่อม 

บานจอมแจง หมูที่ 4

ตําบลน้ําบอหลวง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

แบบชองเดียว 

ขนาด 2.40 x 1.60 เมตร

ยาว 8 เมตร

500,000 - - จํานวน 1 แหง 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแม

อบต.น้ําบอหลวง
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- 615 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

168 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ถนนสายซอย 8 

บานมะขามหลวง หมูที่ 2

ตําบลมะขามหลวง

เชื่อมบานสันทราย 

หมูที่ 1 ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,040 เมตร 

หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา 

4,160 ตารางเมตร

1,518,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน

169 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนน 3027 บานทาวังพราว 

หมูที่ 5  ตําบลทาวังพราว 

เชื่อมบานทุงหลุก หมูที่ 3 

ตําบลทาวังพราว 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.ชม.)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 403 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,418 ตารางเมตร

1,000,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาวังพราว

ทต.บานกลาง
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- 616 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

170 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานกอเกา หมูที่ 4 

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)

เชื่อมสามแยกบานไร หมูที่ 5

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.สันปาตอง)

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4.50 เมตร

ยาว 1,100 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,950 ตารางเมตร

2,376,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงตอม

ทต.สันปาตอง

171 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายคลองชลประทาน 22 

ซาย  บานน้ําบอหลวง

หมูที่ 2  ตําบลน้ําบอหลวง

เชื่อมบานปาตัน

หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 170 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.น้ําบอหลวง

อบต.สันกลาง
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- 617 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

172 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต  

บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 

ตําบลมะขุนหวาน เชื่อม

บานรองขุด หมูที่ 10 

ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

9,600 ตารางเมตร

5,430,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขุนหวาน

อบต.แมกา

173 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

สายขางตลาดมะขามหลวง

บานมะขามหลวง หมูที่ 2 

ตําบลมะขามหลวง เชื่อม 

บานขุนคง หมูที่ 2 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 985 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,925 ตารางเมตร

1,778,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน



- 618 -

- 618 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

174 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานแมของกลาง  

หมูที่ 9  ตําบลแมกา

อําเภอสันปาตอง เชื่อม 

บานทาขี่นาค  หมูที่ 6  

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 2,800 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

14,000 ตารางเมตร

5,584,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อ.สันปาตอง

ทต.หนองตองพัฒนา

อ.หางดง

175 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานตนตัน หมูที่ 3 

ตําบลแมกา เชื่อม

บานใหมสามหลัง หมูที่ 8

ตําบลบานกลาง 

(เขต อบต.บานกลาง) 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 2,200 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

13,200 ตารางเมตร

5,229,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.บานกลาง



- 619 -

- 619 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

176 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานทรายมูล หมูที่ 6, 

บานสันคอกชาง หมูที่ 7

ตําบลแมกา  เชื่อม

บานดงขี้เหล็ก หมูที่ 9 

ตําบลมะขามหลวง ถึง

บานไร  หมูที่ 5

ตําบลทุงตอม  

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 9,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

54,000 ตารางเมตร

20,598,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.มะขามหลวง

ทต.ทุงตอม



- 620 -

- 620 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

177 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ OVER-LAY 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

จากถนนเชียงใหม-ฮอด 

บานพระเจาทองทิพย

หมูที่ 6  ตําบลบานกลาง

(เขต ทต.บานกลาง) 

เชื่อมบานสันหาว  หมูที่ 7

ตําบลบานกลาง

(เขต อบต.บานกลาง)

ถึงบานดงปางิ้ว  หมูที่ 7

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร  

ยาว 5,450 เมตร

10,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานกลาง

อบต.มะขุนหวาน 

ทต.บานกลาง



- 621 -

- 621 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

178 ปรับปรุงซอมแซมผิวถนน

แบบ Over Lay

สายบานศาลา หมูที่ 11 

ตําบลยุหวา เชื่อม

บานหนองแทน หมูที่ 2  

ตําบลบานกลาง

(เขต ทต.บานกลาง)

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 997 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

1,841,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยุหวา

ทต.บานกลาง

179 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

สายบานหนองหวาย หมูที่ 3

ตําบลยุหวา เชื่อม

บานหนองหวาย หมูที่ 11

ตําบลน้ําบอหลวง เชื่อม 

บานกลางเหนือ หมูที่ 3 

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร

ยาว 865 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

รวมความยาว 985 เมตร

1,868,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยุหวา

อบต.น้ําบอหลวง 

อบต.สันกลาง



- 622 -

- 622 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

180 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

สายบานปวงสนุก  หมูที่ 1

ตําบลบานกลาง เชื่อม

บานปาออย  หมูที่ 5,

บานรองสมปอย  หมูที่ 4,

บานปาลาน  หมูที่ 2,

บานรองธาร  หมูที่ 5

ตําบลบานแม 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,775 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

2,254,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงสะโตก

อบต.บานแม

181 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขามคลองชลประทาน

บานหยอน  หมูที่ 1 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

เชื่อมบานสันปาตอง หมูที่ 1

และบานกลาง หมูที่ 2 

ตําบลยุหวา(เขต ทต.ยุหวา) 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร 

ยาว 9 เมตร

1,500,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาตอง

ทต.ยุหวา



- 623 -

- 623 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

182 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานไร หมูที่ 5 

ตําบลทุงตอม 

(เขต ทต.สันปาตอง) เชื่อม

บานศรีกอเกา หมูที่ 4  

บานเหลา  หมูที่ 10

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)  เชื่อม

บานกวน  หมูที่ 1

ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาตอง

ทต.ทุงตอม 

อบต.มะขามหลวง



- 624 -

- 624 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

183 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

สายบานกลาง  หมูที่ 2

ตําบลยุหวา  เชื่อม

บานกลางเหนือ  หมูที่ 3

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 530 เมตร

หนา 0.05 เมตร

พรอมเสริมขยายผิวจราจร

1,017,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยุหวา

อบต.สันกลาง



- 625 -

- 625 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

184 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 

ตําบลบานกลาง 

(เขต ทต.บานกลาง)

เชื่อมบานดงก๋ํา หมูที่ 7 

บานทาจําป หมูที่ 8 

ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 2,117 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

5,311,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงสะโตก

ทต.บานกลาง

185 กอสรางสะพานคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

บานแมกุงบก  หมูที่ 2,

บานกลางเหนือ  หมูที่ 3

ตําบลสันกลาง  เชื่อม

บานกลาง  หมูที่ 2

ตําบลยุหวา

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร

700,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกลาง

ทต.ยุหวา



- 626 -

- 626 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

186 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟสตคอนกรีต 

สายบานปาบง หมูที่ 8 

บานแมกุง หมูที่ 2 

บานกลางเหนือ หมูที่ 3 

ตําบลสันกลาง เชื่อม

บานหนองหวาย หมูที่ 3 

ตําบลยุหวา  

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร

3,790,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกลาง

ทต.ยุหวา

187 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายบานทุงศาลา 

หมูที่ 1  ตําบลดอนเปา

อําเภอแมวาง เชื่อม

บานเหมืองฟู  หมูที่ 1 

ตําบลบานแม 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,120,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอนเปา

อ.แมวาง

ทต.บานแม

อ.สันปาตอง



- 627 -

- 627 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

188 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทุงหลวง หมูที่ 2 

ตําบลแมวิน  อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานแมลานคํา หมูที่ 6

ตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 620 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไมนอยกวา

2,480 ตารางเมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมวิน

อ.แมวาง

ทต.สะเมิงใต

อ.สะเมิง

189 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay  

ดวยแอสฟสตคอนกรีต 

บานกาด หมูที่ 5  เชื่อม 

บานน้ําตน หมูที่ 6  

ตําบลบานกาด (ทต.แมวาง)

เชื่อมบานริมวาง หมูที่ 7 

ตําบลบานกาด 

(อบต.บานกาด) 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,115 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

4,460 ตารางเมตร

1,527,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมวาง

อบต.บานกาด



- 628 -

- 628 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

190 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay  

บานสันโปง หมูที่ 3 

ตําบลดอนเปา 

(เขตเทศบาลตําบลแมวาง)  

เชื่อมบานสันโปง  หมูที่ 3

(เขต อบต.ดอนเปา)  

อําเภอแมวาง   

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1  กวาง 5 เมตร 

ยาว 564 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

2,820  ตารางเมตร  

ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร 

ยาว  1,394  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,576  ตารางเมตร

2,906,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมวาง

อบต.ดอนเปา

191 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่3 

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานใหมสวรรค 

หมูที่ 7  ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,307 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

7,842 ตารางเมตร

4,001,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานกาด

อบต.ดอนเปา



- 629 -

- 629 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

192 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานริมวาง  หมูที่ 7 

ตําบลบานกาด เชื่อม

บานแสนคันธา หมูที่ 2 ,

บานไรหลวง หมูที่ 3

ตําบลทุงรวงทอง,

บานทุงปาคา หมูที่ 8 

ตําบลทุงป  อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

8,000 ตารางเมตร

3,311,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทุงรวงทอง

อบต.ทุงป

193 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานกูลายมือ  หมูที่ 4

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง เชื่อม

บานผะนัง  หมูที่ 10 

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

มีพื้นที่ไมนอยกวา 

5,200 ตารางเมตร

2,152,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทุงรวงทอง

อ.แมวาง

ทต.ยางคราม

อ.ดอยหลอ



- 630 -

- 630 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

194 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายบานปางขี้เหล็ก 

หมูที่ 1 , บานทุงปาคาใต

หมูที่ 8  ตําบลทุงป 

เชื่อมบานไรหลวง หมูที่ 3

ตําบลทุงรวงทอง

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร 

ยาว 8,765 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

35,060 ตารางเมตร

12,283,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทุงป

อบต.ทุงรวงทอง

195 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต

สายบานใหมพัฒนา 

หมูที่ 2 ตําบลยางคราม

เชื่อมบานสันนกแกว

หมูที่ 5  ตําบลสันติสุข

อําเภอดอยหลอ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร

ยาว 1,250 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 7,500 ตาราง

เมตร

พรอมตีเสนจราจร

4,790,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางคราม

ทต.สันติสุข



- 631 -

- 631 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

196 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายเลียบลําน้ําปง 

บานวังดิน หมูที่ 7, 

บานใหมสามัคคี หมูที่ 10,

บานทาศาลา หมูที่ 3 

ตําบลขวงเปา 

(เขต อบต.ขวงเปา) เชื่อม

บานแทนคํา หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง 

(เขต ทต.จอมทอง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 2,000  เมตร  

หนา 0.05 เมตร

4,517,100 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขวงเปา

ทต.จอมทอง



- 632 -

- 632 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

197 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายบานหวยหา หมูที่ 11

ตําบลแมสอย 

(เขต ทต.แมสอย)

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

(เขต ทต.บานแปะ) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง  6  เมตร  

ยาว 3,500  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

21,000  ตารางเมตร

9,474,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมสอย

ทต.บานแปะ



- 633 -

- 633 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

198 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

บานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 14 

ตําบลสบเตี๊ยะ  เชื่อม 

บานแมเตี๊ยะ หมูที่ 7 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง  6  เมตร  

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

12,000  ตารางเมตร

7,015,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแกว

199 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

สายทุงมอก บานสี่แยกนอย

หมูที่ 6  ตําบลขวงเปา 

(เขต ทต.จอมทอง) 

เชื่อม ถนนทุงแมหลวง 

บานอังครักษ หมูที่ 14 

ตําบลขวงเปา 

(เขต อบต.ขวงเปา) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 1,777 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

10,662 ตารางเมตร

5,556,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.จอมทอง

อบต.ขวงเปา



- 634 -

- 634 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

200 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

สายทางดอยผาตั้ง 

บานแมยะนอย หมูที่ 18, 

บานขุนยะ หมูที่ 5, 

บานหวยเฮี๊ยะ หมูที่ 19 

ตําบลบานหลวง  เชื่อม 

บานขุนแตะ หมูที่ 5 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 17,375  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

104,250  ตารางเมตร

67,762,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

ทต.ดอยแกว

201 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนชินาประชาศรี 

บานสี่แยกนอย หมูที่ 6 

ตําบลขวงเปา (ทต.จอมทอง) 

เชื่อมบานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

(ทต.บานหลวง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 1,248 เมตร   

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

7,488  ตารางเมตร

4,180,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.จอมทอง

ทต.บานหลวง



- 635 -

- 635 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

202 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานทุงหมากหนุม 

หมูที่ 5, บานทาหลุก 

หมูที่ 4, บานวังปาน 

หมูที่ 12 ตําบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบานแทนคํา หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง 

(ทต.จอมทอง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 4 เมตร  

ยาว 1,226 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,904 ตารางเมตร

2,113,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.จอมทอง

203 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานหวยโจ หมูที่ 8 

ตําบลสบเตี๊ยะ  เชื่อม 

บานหวยมวง หมูที่ 10 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 3,400  เมตร 

หรือมีปริมาณดินถม

ไมนอยกวา 

2,856 ลูกบาศกเมตร

1,091,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.แมสอย



- 636 -

- 636 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

204 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานพุทธนิมิตร หมูที่ 18, 

บานหนองอาบชาง หมูที่ 9 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานปากลอง หมูที่ 8

ตําบลหนองปลาสะวาย 

อําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 7,250 เมตร

หนา 0.05 เมตร   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

36,250 ตารางเมตร

19,122,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม

อบต.หนองปลาสะวาย

อ.บานโฮง

จ.ลําพูน

205 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานหวยโจ หมูที่ 8 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม  เชื่อม 

บานหนองสูน หมูที่ 1 

ตําบลหนองปลาสะวาย 

อําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร  

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,500 ตารางเมตร

1,526,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม

อบต.หนองปลาสะวาย

อ.บานโฮง

จ.ลําพูน



- 637 -

- 637 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

206 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานทุงปูน หมูที่ 10 

ตําบลสบเตี๊ยะ   เชื่อม 

บานทามณี หมูที่ 2 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 820 เมตร

หนา 0.05 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

4,920 ตารางเมตร

2,079,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแกว

207 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานหวยมวง หมูที่ 11

ตําบลสบเตี๊ยะ  เชื่อม 

บานหวยมวง หมูที่ 10 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,280 เมตร

หนา 0.05 เมตร   

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

11,400  ตารางเมตร

4,855,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.แมสอย



- 638 -

- 638 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

208 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

บานหนองหาย หมูที่ 1,

บานหนองหายสามัคคี 

หมูที่ 13 ตําบลขวงเปา 

อําเภอจอมทอง  เชื่อม 

บานไรบน หมูที่ 23 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 2,400  เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร

7,714,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขวงเปา

อ.จอมทอง

อบต.ดอยหลอ

อ.ดอยหลอ

209 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแนน 

สายบานใหมสันตึง หมูที่ 8, 

บานอังครักษ หมูที่ 14 

ตําบลขวงเปา เชื่อม 

ถนนสายเหมืองอูฐ 

บานหวยกวาว หมูที่ 20 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 26,210  เมตร  

หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณลูกรัง

ไมนอยกวา 

37,742 ลูกบาศกเมตร

6,434,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขวงเปา

ทต.บานหลวง



- 639 -

- 639 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

210 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแนน 

สายทุงนาเกวน 

บานใหมอังครักษ หมูที่ 15

ตําบลขวงเปา เชื่อม 

ถนนสายทุงเมืองกลาง  

บานเมืองกลาง หมูที่ 11 

ตําบลบานหลวง  

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 3,000  เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณลูกรัง

ไมนอยกวา 

4,320 ลูกบาศกเมตร

736,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขวงเปา

ทต.บานหลวง

211 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแนน

สายฝายเหมืองหลวง 

บานสี่แยกนอย หมูที่ 6 

ตําบลขวงเปา 

(เขต อบต.ขวงเปา) เชื่อม 

ถนนสายทุงนาดิน 

บานสี่แยกนอย หมูที่ 6 

ตําบลขวงเปา (ทต.จอมทอง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 3,500  เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณลูกรัง

ไมนอยกวา 

5,040  ลูกบาศกเมตร

859,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขวงเปา

ทต.จอมทอง



- 640 -

- 640 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

212 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายบานผาหมอน หมูที่ 8

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง เชื่อม 

บานขุนวาง หมูที่ 12 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 13,650  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

81,900  ตารางเมตร

40,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

อ.จอมทอง

อบต.แมวิน

อ.แมวาง

213 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

สายบานเมืองอาง หมูที่ 9

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง เชื่อม 

บานขุนปวย หมูที่ 3 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 3,895  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

23,370  ตารางเมตร

15,190,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

อ.จอมทอง

อบต.แมวิน

อ.แมวาง



- 641 -

- 641 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

214 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

สายบานหนองหลม หมูที่ 22,

บานผาหมอน หมูที่ 8 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง เชื่อม 

บานขุนปวย หมูที่ 3 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6  เมตร  

ยาว 21,000  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

126,000  ตารางเมตร

63,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

อ.จอมทอง

อบต.แมวิน

อ.แมวาง

215 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

สายทุงเมืองกลาง 

บานเมืองกลาง หมูที่ 11, 

บานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง   เชื่อม 

บานแมกลางปาปู หมูที่ 1

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง  6  เมตร  

ยาว 5,500  เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

33,000 ตารางเมตร

14,850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

ทต.ดอยแกว



- 642 -

- 642 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

216 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายน้ําตกแมยะ บานหัวเสือ 

หมูที่ 12, บานน้ําลัด 

หมูที่ 13 ตําบลบานหลวง 

(ทต.บานหลวง) 

เชื่อมบานสี่แยกนอย หมูที่ 6

ตําบลขวงเปา (ทต.จอมทอง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 5 เมตร

ยาว 10,900  เมตร

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4 เมตร

ยาว 860  เมตร  

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 5  เมตร 

 ยาว 320  เมตร 

หรือมีพื้นที่รวม 3 ชวง 

ไมนอยกวา 

59,540  ตารางเมตร

19,692,300 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

ทต.จอมทอง

217 กอสรางถนนหินคลุก

บดอัดแนน 

สายบานอมลาน 

ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานหวยสมปอย 

(หยอมหินเหล็กไฟ) หมูที่ 4,

บานขุนแตะ หมูที่ 5 

ตําบลดอยแกวถึงบานขุนยะ 

หมูที่ 19 ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 16,000 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

96,000 ตารางเมตร

15,664,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ดอยแกว

ทต.บานหลวง

อ.จอมทอง

อบต.กองแขก

อ.แมแจม



- 643 -

- 643 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

218 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

สายบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ เชื่อม 

บานหวยพัฒนา หมูที่ 13

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

3,960,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแปะ

ทต.แมสอย

219 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต 

สายบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ  เชื่อม

บานหวยพัฒนา หมูที่ 13

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 706 เมตร

1,482,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแปะ

ทต. แมสอย



- 644 -

- 644 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

220 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

สายบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ เชื่อม

บานหวยพัฒนา หมูที่ 13

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

16,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแปะ

ทต.แมสอย

221 กอสรางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

สายบานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ เชื่อม

บานหวยพัฒนา หมูที่ 13

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร

19,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแปะ

ทต.แมสอย



- 645 -

- 645 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

222 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

สายเลียบอุทยานแหงชาติ

ออบหลวง  

บานแมลอง  หมูที่ 1

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม) 

เชื่อมบานดอยคํา  หมูที่ 8

ตําบลหางดง (อบต.หางดง)

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 4,957 เมตร

15,496,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาขาม

อบต.หางดง

223 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานวังลุง  หมูที่ 10

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม)

เชื่อมบานดอยคํา หมูที่ 8

ตําบลหางดง

(เขต อบต.หางดง)

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,132,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาขาม

อบต.หางดง
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- 646 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

224 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานบอสลี หมูที่ 6

ตําบลบอสลี อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานทุง หมูที่ 5

บานกองกอย  หมูที่ 1

ตําบลกองกอย อําเภอสบเมย

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 1,500 เมตร

3,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอสลี

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

อบต.กองกอย

อ.สบเมย

จ.แมฮองสอน

225 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานพุย  หมูที่ 7

ตําบลบอหลวง เชื่อม

บานฮอคคี  หมูที่ 7

ตําบลบอสลี  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร  

ยาว 20 เมตร

1,680,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บอหลวง

อบต.บอสลี
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- 647 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

226 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมปาไผ หมูที่ 5 

บานหลังทอ หมูที่ 1

ตําบลนาคอเรือ  เชื่อม

บานหวยทราย หมูที่ 4

ตําบลฮอด  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร  

ยาว 60 เมตร

6,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาคอเรือ

อบต.ฮอด

227 กอสรางถนนลาดยาง 

ผิวจราจร CAPE SEAL 

บานแมยุย  หมูที่ 3

ตําบลบานตาล

อําเภอฮอด  เชื่อม

บานบงตัน  หมูที่ 5

ตําบลบงตัน

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 5,175 เมตร

12,876,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานตาล

อ.ฮอด

อบต.บงตัน 

อ.ดอยเตา
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- 648 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

228 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานโคงงาม หมูที่ 7

ตําบลหางดง เชื่อม 

บานแควมะกอก หมูที่ 1 

ตําบลฮอด

บานนาคอเรือ หมูที่ 2

ตําบลนาคอเรือ

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

5,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หางดง

อบต.ฮอด

อบต.นาคอเรือ

229 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรเคปซีล

สายบานพุย  หมูที่ 7

ตําบลบอหลวง

เชื่อมบานกองปะ  หมูที่ 7

ตําบลบอสลี  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร  

ยาว 4,000 เมตร

8,780,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอสลี

ทต.บอหลวง



- 649 -

- 649 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

230 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานดอยคํา  หมูที่ 8

ตําบลหางดง

(เขต อบต.หางดง) เชื่อม

บานวังลุง  หมูที่ 10

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม)

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

50,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หางดง

ทต.ทาขาม

231 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานวังกอง  หมูที่ 2

บานขุน  หมูที่ 3

บานนาฟอน  หมูที่ 4

ตําบลบอหลวง

เชื่อมบานกองปะ  หมูที่ 7

ตําบลบอสลี  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 3,800 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

22,800 ตารางเมตร

10,890,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.บอหลวง

อบต.บอสลี



- 650 -

- 650 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

232 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานเดน  หมูที่ 7 

ตําบลนาคอเรือ  เชื่อม 

บานหวยทราย  หมูที่ 4

ตําบลฮอด   อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,008 เมตร

1,854,700 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาคอเรือ

อบต.ฮอด

233 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานใหมยูงทอง  หมูที่ 10

บานตีนตก  หมูที่ 8

บานดอยแอก  หมูที่ 2

บานแมลายดวงจันทร 

หมูที่ 9  ตําบลนาคอเรือ

อําเภอฮอด

เชื่อมบานทุงจําเริง หมูที่ 3

ตําบลอมกอย อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร

ยาว 1,055 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

ยาว 1,050 เมตร

ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร

ยาว 1,005 เมตร

11,382,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาคอเรือ

อ.ฮอด

อบต.อมกอย

อ.อมกอย
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- 651 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

234 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามหวยแมจอม

บานโคงงาม  หมูที่ 7

ตําบลหางดง  เชื่อม

บานแควมะกอก  หมูที่ 1

ตําบลฮอด  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกวาง 7 เมตร  

ยาว 33 เมตร

3,000,000 - - สะพาน

จํานวน 1 แหง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.หางดง

อบต.ฮอด

235 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานถิ่นสําราญ หมูที่ 1 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 3  

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,370 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

4,480,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอยเตา

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา



- 652 -

- 652 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

236 กอสรางถนนเสริมผิว A.C

บานสันปาดํา หมูที่ 6

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 6,750 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

17,342,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอยเตา

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

237 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานตุงลอย หมูที่ ๔ 

ตําบลอมกอย 

เชื่อมบานหนองอึ่ง หมูที่ ๗ 

ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.อมกอย

อบต.นาเกียน



- 653 -

- 653 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

238 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลานหลวง หมูที่ ๓ 

ตําบลยางเปยง 

เชื่อมบานแมหลองหลวง 

หมูที่ ๓  ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง ๖ เมตร 

           ยาว ๒๐๐ เมตร 

           พื้นที่ไมนอยกวา    

           ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กวาง ๖ เมตร 

           ยาว ๒๐๐ เมตร 

           พื้นที่ไมนอยกวา    

           ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

1,716,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ยางเปยง

อบต.สบโขง

239 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงตนงิ้ว 

(ปอกบานพะกะเซ)

หมูที่ 11 ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานขุนหวยนกกก 

หมูที่ 7 ตําบลแมหละ 

อําเภอทาสองยาง

จังหวัดตาก

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 490 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พรอมไหลทาง 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,940 ตารางเมตร

1,906,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมตื่น

(อ.อมกอย

จ.เชียงใหม)

อบต.แมหละ 

(อ.ทาสองยาง 

จ.ตาก)
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- 654 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

240 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสงิน หมูที่ 13 

ตําบลนาเกียน 

เชื่อมบานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาเกียน

อบต.อมกอย

241 ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันตนมวง หมูที่ ๘

ตําบลมอนจอง 

เชื่อมบานปาคา (แมตื่นนอย) 

หมูที่ 3 ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 600 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.มอนจอง

อบต.แมตื่น



- 655 -

- 655 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

242 ปรับปรุงขยายถนนลูกรัง 

บานแมหลองหลวง หมูที่ ๓ 

ตําบลสบโขง 

เชื่อมบานแมโขง หมูที่ ๒

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑๔,๐๐๐ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

๘๔,๐๐๐ ตารางเมตร

1,119,300 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบโขง

อบต.นาเกียน

243 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัด 

บานแมวแมเทย 

(ปอกบานซอแอะ) หมูที่ ๑๒ 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานมอโกคี หมูที่ 2

ตําบลแมอุสุ 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๑๖,๐๐๐ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

๙,๖๐๐ ตารางเมตร

3,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมตื่น

(อ.อมกอย

จ.เชียงใหม)

อบต.แมอุสุ 

(อ.ทาสองยาง 

จ.ตาก)



- 656 -

- 656 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

244 ปรับปรุงซอมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัด

บานหวยหลอดูก หมูที่ 5 

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

เชื่อมบานสบลาน หมูที่ 10

ตําบลยางเปยง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง ๖ เมตร  

ยาว ๔๕,๐๐๐ เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมต่ํากวา 

๒๗๐,๐๐๐ เมตร

9,850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมตื่น

อบต.ยางเปยง

245 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน

สายบานผาผึ้ง หมูที่ 9 

ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม  

เชื่อมบานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 3 - 4 เมตร 

ยาว 1,520 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

9,120 ตารางเมตร

600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

ทต.ดอยแกว



- 657 -

- 657 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

246 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ เชื่อมบานไร 

หมูที่ 10 ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 87 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

522.00 ตารางเมตร

500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

ทต.ทาผา

247 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 

บานแมมิงค หมูที่ 11 

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานแมมะลอ หมูที่ 9 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 455 เมตร

500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ชางเคิ่ง

อบต.แมนาจร



- 658 -

- 658 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

248 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานอาราม หมูที่ 4, 

บานยางหลวง หมูที่ 6  

ตําบลทาผา 

เชื่อมบานกองแขกเหนือ 

หมูที่ 7 ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 198 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

990 ตารางเมตร

500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.กองแขก

249 เสริมผิวจราจรลูกรัง

บดอัดแนน 

บานชางเคิ่งบน หมูที่ 12 

(เขตทต.แมแจม) 

เชื่อมบานตอเรือ หมูที่ 2 

(เขตอบต.ชางเคิ่ง) 

ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 8,000 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

48,000 ตารางเมตร

1,930,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง



- 659 -

- 659 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

250 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสบวาก หมูที่ 7 

ตําบลแมนาจร 

เชื่อมบานแมมิงค หมูที่ 11 

ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ตารางเมตร

1,829,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมนาจร

อบต.ชางเคิ่ง

251 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานพุย หมูที่ 2  

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานฟกทอง หมูที่ 4 

ตําบลขุนแมลานอย 

อําเภอแมลานอย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 490 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,940 เมตร

1,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ปางหินฝน

(อ.แมแจม

จ.เชียงใหม)

อบต.ขุนแมลานอย

(จ.แมฮองสอน)



- 660 -

- 660 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

252 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานนาฮองใต หมูที่ 10 

ตําบลแมศึก 

เชื่อมบานตนตาล หมูที่ 5

ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,600 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมศึก

อบต.ชางเคิ่ง

253 ปรับปรุงถนนลูกรัง

บานกองแขกเหนือ หมูที่ 7 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานหวยเฮี๊ยะ 

หมูที่ 19 ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,400 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

26,400 ตารางเมตร

1,913,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

(อ.แมแจม)

ทต.บานหลวง

(อ.จอมทอง)



- 661 -

- 661 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

254 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ เชื่อมบานไร 

หมูที่ 10 ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร 

สูง 4 เมตร

1,500,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

ทต.ทาผา

255 ปรับปรุงซอมแซม

เสริมผิวจราจรดวย

ดินลูกรังบดอัด 

บานปาบงเปยง หมูที่ 13 

เชื่อมบานสันพัฒนา หมูที่ 17 

ตําบลชางเคิ่ง เชื่อมบานผานัง 

หมูที่ 2 ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร

3,150,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ชางเคิ่ง

ทต.ทาผา



- 662 -

- 662 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

256 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานอาราม หมูที่ 4, 

บานทัพ หมูที่ 5, บานไร 

หมูที่ 10  ตําบลทาผา 

เชื่อมบานทองฝาย หมูที่ 8 

ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 985 เมตร

หนา 0.05 เมตร  

หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

3,940 ตารางเมตร

1,997,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.ชางเคิ่ง

257 เสริมผิวจราจรแอสฟลต

คอนกรีต ถนนเจริญนิรันดร 

บานชางเคิ่งบน หมูที่ 12 

ตําบลชางเคิ่ง (ทต.แมแจม) 

เชื่อมบานหวยริน หมูที่ 9  

ตําบลชางเคิ่ง

(อบต.ชางเคิ่ง)

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 430 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,580 ตารางเมตร

1,367,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง
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- 663 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

258 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานกอกนอย หมูที่ 8  

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหนองมวน หมูที่ 4 

ตําบลแมนาจาง 

อําเภอแมลานอย 

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 430 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,580 เมตร

1,870,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ปางหินฝน

(อ.แมแจม

จ.เชียงใหม)

อบต.แมนาจาง

(จ.แมฮองสอน)

259 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแนน

บานโปงขนุน หมูที่ 15 

ตําบลแมศึก

เชื่อมบานแมหงานหลวง 

หมูที่ 2 ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

3,600 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมศึก

อบต.ปางหินฝน
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- 664 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

260 ปรับปรุงถนนลูกรัง

บานหวยปูเอก หมูที่ 2 

ตําบลกองแขก		

เชื่อมบานยางสาน หมูที่ 8 

ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,580 เมตร 

หนา 0.10 เมตร  

ผิวจราจรลูกรังไมนอยกวา 

27,480 ตารางเมตร

1,994,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

ทต.ทาผา

261 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลอง หมูที่ 3 

ตําบลบานทับ 

เชื่อมบานดินขาว หมูที่ 13 

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 755 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

4,530 ตารางเมตร

4,985,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

อบต.ปางหินฝน
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- 665 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

262 ปรับปรุงซอมแซมเสริมผิว

จราจรดวยดินลูกรังบดอัด 

บานปาบงเปยง หมูที่ 13 

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมน้ําตกหวยทรายเหลือง

เชื่อมบานแมแรก หมูที่ 1 

ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร

1,960,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ชางเคิ่ง

ทต.ทาผา

263 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเหลา หมูที่ 3, 

บานผานัง หมูที่ 2 

ตําบลทาผา เชื่อมบานแมปาน 

หมูที่ 10 ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 450 เมตร

หนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

2,700 เมตร

1,987,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.ชางเคิ่ง



- 666 -

- 666 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

264 เสริมผิวจราจรแอสฟลต

คอนกรีต ถนนสุดสนิท 

บานสันหนอง หมูที่ 3, 

บานเจียง-ปาผฝาง หมูที่ 18 

ตําบลชางเคิ่ง (ทต.แมแจม) 

เชื่อมบานตอเรือ หมูที่ 2 

(อบต.ชางเคิ่ง) ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

3,750 เมตร

1,987,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง

265 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานนายางดิน หมูที่ 12 

ตําบลกองแขก 

เชื่อมบานสบลอง หมูที่ 5 

ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 510 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ผิวจราจรไมนอยกวา 

3,060 ตารางเมตร

1,954,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

อบต.บานทับ
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- 667 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

266 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ เชื่อมบานไร 

หมูที่ 10 ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 346 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

2,076 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

ทต.ทาผา

267 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาออ หมูที่ 9 

ตําบลทาผา เชื่อมบานแมหลุ 

หมูที่ 2 ตําบลกองแขก

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 465 

เมตรหนา 0.15 เมตร  

หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

2,790 ตารางเมตร

1,995,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.กองแขก
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- 668 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

268 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แอสฟลตคอนกรีต 

บานเจียง-ปาฝาง หมูที่ 18 

ตําบลชางเคิ่ง (ทต.แมแจม) 

เชื่อมบานพุทธเอน หมูที่ 15 

ตําบลชางเคิ่ง (อบต.ชางเคิ่ง) 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,320 ตารางเมตร

699,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง

269 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานกองบอด หมูที่ 11  

ตําบลปางหินฝน 

เชื่อมบานแมศึก หมูที่ 6 

ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 460 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,760 ตารางเมตร

1,830,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ปางหินฝน

อบต.แมศึก



- 669 -

- 669 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

270 ปรับปรุงถนนลูกรัง 

บานหวยกลางบาน หมูที่ 4 

ตําบลกองแขก 

เชื่อมบานกิ่วสะแวก หมูที่ 9 

ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,350 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

26,100 ตารางเมตร

1,891,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

อบต.บานทับ

271 กอสรางสะพาน

ขามหวยกองงอน 

บานแมยางสาน หมูที่ 8 

ตําบลทาผา เชื่อมบานปาเฮย 

หมูที่ 2 ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร

2,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.กองแขก



- 670 -

- 670 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

272 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานอมสูง หมูที่ 11 

ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม  

เชื่อมบานเลาลี หมูที่ 9 

ตําบลบอสลี อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 330 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,980 ตารางเมตร

1,988,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

อบต.บอสลี

273 ซอมแซมผิวจราจรลูกรัง

บดอัดแนน 

บานปาออ หมูที่ 9 

ตําบลทาผา เชื่อมบานแมหลุ 

หมูที่ 2 ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

24,000 ตารางเมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.กองแขก



- 671 -

- 671 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

274 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานผานัง-แมยางสาน 

หมูที่ 2-8 ตําบลทาผา 

เชื่อมบานแมหลุ หมูที่ 2 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

39,000 ตารางเมตร

29,144,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.กองแขก

275 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานผานัง-สามสบ 

หมูที่ 2-1 ตําบลทาผา 

เชื่อมบานสันเกี๋ยง

หมูที่ 17 ตําบลชางเคิ่ง 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 8,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 

48,000 ตารางเมตร

36,229,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

อบต.ชางเคิ่ง



- 672 -

- 672 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

276 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก   

บานแมตะละมง หมูที่ 7 -

บานแมตะละเหนือ หมูที่ 2 -

บานแมตะละกลาง หมูที่ 3 -

บานสบแมแดดหลวง 

หมูที่ 3 ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,352,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมแดด

อบต.แมนาจร

277 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเดน หมูที่ 7 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานใหมพัฒนา 

หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

1,080 ตารางเมตร

1,020,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานจันทร

อบต.แจมหลวง



- 673 -

- 673 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

278 ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแจมหลวง หมูที่ 6 

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณวิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,400 เมตร

1,984,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แจมหลวง

อบต.แมนาจร

279 ปรับปรุงถนนลูกรัง 

บานแมแดดนอย หมูที่ 4 

บานสบแมแดด หมูที่ 5 

บานแมตะละกลาง หมูที่ 3 

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

4,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมแดด

อบต.แมนาจร
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- 674 - โครงสรางพื้นฐาน

2. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

280 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานใหมพัฒนา 

หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,400 เมตร

1,966,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานจันทร

อบต.แจมหลวง

281 ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมละอุป หมูที่ 3

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานโปงสีแยง หมูที่ 1 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุง ซอมแซม

    สายทางที่ชํารุดเสียหาย

    ใหอยูในสภาพใชการไดดี

    และยืดระยะเวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 595 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,380 เมตร

1,987,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แจมหลวง

(อ.กัลยาณิวัฒนา)

อบต.แมนาจร

(อ.แมแจม)



- 675 -

- 675 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน

น้ําพุรอนมะลิกา 

บานหวยสาน หมูที่ 10  

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

- ปรับปรุงอาคาร

- กอสรางถนน

- ติดตั้งระบบน้ําพุแบบตั้งเวลา

- ปลูกดอกไม

53,280,000 - - รอยละ

ความพึง

พอใจของนัก

ทองเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาตอน

รวมกับทุก ปอท.

ในอําเภอแมอาย

2 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูอุทยานแหงชาติ

ดอยเวียงผา 

บานเชียงหมั้น หมูที่ 15  -

บานแพะเศรษฐี หมูที่ 16  - 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8 

ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

           ยาว 308 เมตร 

           หนา 0.15 เมตร 

           มีพื้นที่ไมนอยกวา 

           1,848 ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

           ยาว 1,018 เมตร 

           หนา 0.15 เมตร  

           มีพื้นที่ไมนอยกวา

           6,108 ตารางเมตร

25,483,100 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ศรีดงเย็น

ทต.ไชยปราการ

รวมกับทุก อปท. ใน

อําเภอไชยปราการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.02 
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- 676 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

3 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูน้ําตกแมหาด

บานมหาธาตุ หมูที่ 4 

เชื่อมบานสามปู หมูที่ 2 

ตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 5 กิโลเมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แสนไห

รวมกับทุก อปท.

ในอําเภอเวียงแหง

4 กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูแหลงทองเที่ยว

สถานีสาธิตและถายทอด

การเกษตร ปาไม 

สิ่งแวดลอม อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริฯ 

บานแปกแซม บานเปยงหลวง

 หมูที่ 1 ตําบลเปยงหลวง 

เชื่อมบานแปกแซม หมูที่ 6

ตําบลเปยงหลวง  

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3 กิโลเมตร

13,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.เปยงหลวง

รวมกับทุก อปท.

ในอําเภอเวียงแหง



- 677 -

- 677 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 ปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม

พื้นที่หนองสะเรียม 

บานตนผึ้ง หมูที่ 9 

บานศาลา หมูที่ 11  

และบานหนองสะเรียม 

หมูที่ 15 ตําบลยุหวา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

(แหลงทองเที่ยวประจํา

อําเภอสันปาตอง)

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

    พื้นที่หนองสะเรียม 

    ใหมีความสวยงาม 

    สามารถเปนสถานที่

    ทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ 

    สถานที่ออกกําลังกาย 

    และสถานที่จัดกิจกรรม

    ตาง ๆ ของประชาชน

    ในอําเภอสันปาตอง 

    และประชาชนทั่วไปได

2. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

    เกิดแหลงทองเที่ยว

    แหงใหมและเปนการ

    สงเสริมการทองเที่ยว

บันไดทางลงสระ

หนองสะเรียม

ขนาดกวาง 20 เมตร 

ยาว 4.70 เมตร

750,000 - - จํานวน 1 แหง 1. พื้นที่หนองสะเรียม 

    ไดรับการพัฒนาปรับปรุง

    ใหสามารถเปนแหลง

    ทองเที่ยวและเปนสถานที่

    พักผอนหยอนใจ สถานที่

    จัดกิจกรรมตาง ๆ และ

    สถานที่ออกกําลังกาย

    ของประชาชนทั่วไปได

2. เกิดสถานทีทองเที่ยว

    แหงใหม และเปนการ

    สงเสริมการทองเที่ยว 

    และสามารถสรางอาชีพ 

    ใหกับประชาชนในชุมชน

3. สามารถสนองนโยบาย

    ของรัฐบาลได

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยุหวา

ทต.สันปาตอง 

ทต.บานกลาง 

อบต.น้ําบอหลวง 

อบต.สันกลาง
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- 678 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 ขุดลอกลําน้ําปง

เพื่อการทองเที่ยว

อําเภอดอยเตา 

บริเวณทะเลสาบดอยเตา 

บานแปลง 5 หมูที่ 3 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    อําเภอดอยเตา 

    และพัฒนาใหเปน

    แหลงทองเที่ยว

    ระดับจังหวัด

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและชาวตาง

    ประเทศใหมาทองเที่ยว

    เพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อใหเกิดการกระจาย

    รายไดแกประชาชน

    ในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับ

    ใชในการอุปโภค บริโภค 

    ทําการเกษตรในพื้นที่

5. เพื่อปองกันการเกิด

    อุทกภัย

กวาง 264 เมตร 

ยาว 400 เมตร

ลึก 5 เมตร 

หรือดินขุดไมนอยกวา 

528,000 ลบ.ม.

24,948,000 - - รอยละ

ความพึงพอใจ

ของ

นักทองเที่ยว

และผูใชน้ํา

1. มีแหลงทองเที่ยว

    ระดับอําเภอและสามารถ

    พัฒนาใหเปนแหลง

    ทองเที่ยวระดับจังหวัด

2. สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและชาวตาง

    ประเทศใหมาทองเที่ยว

    เพิ่มมากขึ้น

3. ประชาชนในทองถิ่น

    มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

4. น้ําสําหรับใชในการ

    อุปโภค บริโภค 

    ทําการเกษตรอยาง

    เพียงพอ

5. สามารถปองกัน

    การเกิดอุทกภัยได

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาเดื่อ

รวมกับทุก อปท.

ในอําเภอดอยเตา
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- 679 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

ยุทธศาสตรที่ 6. การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางรางระบายน้ํา 

พรอมฝาปด 

พรอมขุดลอกลําน้ํา

เหมืองรางตัววี

ชุมชนแจงหัวริน 

บานฟอกแลนด หมูที่ 3

ชุมชนใหมไผทอง หมูที่ 2

ตําบลเวียง (ทต.เวียงฝาง)

เชื่อมบานปาบง หมูที่ 2 

ตําบลเวียง (อบต.เวียง)

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

รางระบายน้ํา 

จุดที่ 1 กวาง 0.40 เมตร 

          ลึก 0.40 เมตร 

          ยาว 468 เมตร

จุดที่ 2 กวาง 0.40 เมตร 

          ลึก 0.40 เมตร 

          ยาว 290 เมตร

ขุดลอก

   กวาง 2 เมตร 

   ลึก 1 เมตร 

   ยาว 1,082 เมตร 

   ปริมาณไมนอยกวา 

   2,164 ตารางเมตร

1,721,500 - - รอยละ 

ระยะทางที่

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.เวียงฝาง

อบต.เวียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.02 



- 680 -

- 680 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 ขุดลอกแมน้ําปง 

บานสบเลิม หมูที่ 3 

ตําบลบานเปา 

เชื่อมบานมวงคํา  หมูที่ 4

ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนจากปญหา

น้ําทวม

กวาง 30 เมตร 

ยาว 10 กิโลเมตร 

ลึก 4.50 เมตร

6,390,000 - - รอยละ 

ระยะทาง

การขุดลอก

สามารถปองกัน บรรเทา

และแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

จากภัยน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานเปา

ทม.เมืองแกนพัฒนา

3 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ชนิดชองเดี่ยว ลําเหมืองทราย

บานโรงวัว หมูที่ 2 

ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม

บานเจดียเหลี่ยม หมูที่ 1

ตําบลทาวังตาล  อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาด 2.10x2.10 เมตร 

ความยาว 270 เมตร

5,487,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.ทาวังตาล

อ.สารภี



- 681 -

- 681 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันทรายดอนจั่น หมูที่ 3

ตําบลทาศาลา เชื่อม 

บานเมืองสาตร หมูที่ 5 

ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 1 - 2 เมตร 

ความยาว 300 เมตร

2,500,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาศาลา

ทต.หนองหอย



- 682 -

- 682 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางพนังกันตลิ่ง 

ลําหวยแมโปง 

จุดที่ 1 ถนนสาย ชม.5102

บานปาไมแดง หมูที่ 2 

ตําบลปาปอง เชื่อม

บานปาไมแดง หมูที่ 9

บานหวยบอน หมูที่ 3

บานหวยบอทอง หมูที่ 10

บานปาไผ  หมูที่ 2 และ

บานหวยอาง  หมูที่ 6

ตําบลแมโปง

จุดที่ 2 ถนนสาย ชม.4034

บานแมกะ  หมูที่ 2

ตําบลตลาดใหญ  เชื่อม

บานสันทราย หมูที่ 3

บานแมฮอยเงินใต  หมูที่ 2

บานแมฮอยเงินเหนือ หมูที่ 1

ตําบลแมฮอยเงิน

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

จุดที่ 1 ยาว 150 เมตร

จุดที่ 2 ยาว 70 เมตร

จุดที่ 3 ยาว 80 เมตร

3,500,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมโปง

ทต.แมฮอยเงิน



- 683 -

- 683 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

บานพระนอนแมโปง หมูที่ 5

บานแมโปงหลวง หมูที่ 4

บานหวยอาง หมูที่ 6

บานแมฮองไคร  หมูที่ 8

ตําบลแมโปง

จุดที่ 3 ถนนสาย ชม.4034

บานแมกะ  หมูที่ 2

ตําบลตลาดใหญ  เชื่อม

บานสันทราย หมูที่ 3

บานแมฮอยเงินใต  หมูที่ 2

บานแมฮอยเงินเหนือ หมูที่ 1

ตําบลแมฮอยเงิน

บานพระนอนแมโปง หมูที่ 5

บานแมโปงหลวง หมูที่ 4

บานหวยอาง หมูที่ 6

บานแมฮองไคร  หมูที่ 8

ตําบลแมโปง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมโปง

ทต.แมฮอยเงิน



- 684 -

- 684 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลําเหมืองหนองผึ้ง

ถนนสายบานกลาง หมูที่ 3

ตําบลทาวังตาล  เชื่อม

บานหนองผึ้งใต หมูที่ 4

ตําบลหนองผึ้ง

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 3 เมตร 

สูง 1.80 เมตร 

ยาว 50 เมตร

1,415,100 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาวังตาล

ทต.หนองผึ้ง

7 วางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมบอพัก

บริเวณลําเหมืองกูแดง 

บานกูแดง หมูที่ 6 

ตําบลหนองแฝก เชื่อม 

ลําเหมืองดอนแกว หมูที่ 5

ตําบลดอนแกว  

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

วางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก เสนผาศูนยกลาง

1 เมตร จํานวน 250 ทอน

พรอมบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน 25 บอ

1,967,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแฝก

ทต.ดอนแกว



- 685 -

- 685 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบมีฝาปด 

ถนนสายตนโชคหลวง - 

บานยวม

หนาวัดตนยางหลวง 

บานตนยางหลวง หมูที่ 8

ตําบลไชยสถาน เชื่อม

บานรองดอนไชย หมูที่ 2

ตําบลปาบง  อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

๒. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวาง 0.30 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร

ยาว 790 เมตร

2,008,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยสถาน

ทต.ปาบง

9 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ลําเหมืองสาธารณะ

บานรองยาว หมูที่ 1 

ตําบลยางเนิ้ง 

เชื่อมบานกองทราย  หมูที่ 6

ตําบลหนองผึ้ง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1 เมตร 

ยาว 380 เมตร 

พรอมบอพัก ค.ส.ล. 

จํานวน 43 บอ 

ความยาวรวม 423 เมตร

2,000,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองผึ้ง



- 686 -

- 686 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบมีฝาปด 

จุดที่ 1 เริ่มตนที่วงเวียน

ศาลเจาปูผานอูรุงโรจน 

ผานคอนโด 103  ถึงสี่แยก

คอนโด 103 ซอย 2 

จุดที่ 2 เริ่มตนที่ สามแยก

โรงเรียนบานเชียงขาง 

ผานสี่แยกคอนโด 103 

ซอย 2  ถึงลําเหมืองงู 

บานเชียงขาง  หมูที่ 7

ตําบลไชยสถาน เชื่อม

บานเชียงแสน  หมูที่ 2

ตําบลหนองผึ้ง

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 0.30 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร 

ยาว 790 เมตร

2,005,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยสถาน

ทต.หนองผึ้ง



- 687 -

- 687 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 กอสรางประตู เปด-ปด น้ํา

พรอมเครื่องยกพรอมเพลา

และทอเหลี่ยม คสล.3 ชอง  

บานทาขี้ควาย หมูที่ 1  

ตําบลสบแมขา  เชื่อม

บานตนงิ้ว หมูที่ 2  

ตําบลสันผักหวาน 

และเชื่อมบานจอมทอง 

หมูที่ 10  ตําบลบานแหวน

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน

    ฤดูแลง

ขนาดกวาง 1.80x1.80 

เมตร ยาว 6.00 เมตร

1,640,000 - - จํานวน 1 แหง 1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. มีน้ําใชในฤดูแลง

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบแมขา

ทต.สันผักหวาน

ทต.บานแหวน

12 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหางดง - ทาขี้เหล็ก 

บานสันทรายพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแกว  เชื่อม 

บานถวาย หมูที่ 2

ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง  0.40 เมตร 

ยาว 347 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร

1,500,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแกว

อบต.ขุนคง



- 688 -

- 688 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

13 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณลําเหมืองดง 

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง  เชื่อม 

บานวัวลาย หมูที่ 7 

ตําบลหารแกว  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 

4.00 x 2.00 x 0.20 เมตร 

ยาว 57 เมตร

1,100,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองตองพัฒนา

ทต.หารแกว

14 กอสรางพนังกันดิน

ลําเหมืองจอมทอง 

บานดง หมูที่ 9 

ตําบลหางดง 

(เขตเทศบาลตําบลหางดง)

เชื่อมบานดง หมูที่ 9

ตําบลหางดง 

(เขตทต.แมทาชาง)  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดสูง 1.80 เมตร 

ความยาว 413 เมตร

1,940,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หางดง

ทต.แมทาชาง



- 689 -

- 689 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 กอสรางกําแพงกันดิน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

พรอมราวกันตก 

และเสริมไหลทางคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บริเวณเลียบลําเหมืองดง 

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง  เชื่อม

บานวัวลาย หมูที่ 7  

ตําบลหารแกว  อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ระยะทางรวม 144.00 เมตร 725,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองตองพัฒนา

ทต.หารแกว

16 กอสรางรางระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทุงเสี้ยว-โรงวัว 

บานทากาน หมูที่ 5

ตําบลบานกลาง

( เขต อบต.บานกลาง)  

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 2

ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกวาง 0.30 เมตร

ยาว 300 เมตร

ลึก 0.30 เมตร

จํานวน 2 ขางทาง

1,183,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. ประชาชนตําบลบานกลาง

 ตําบลแมกาไดใชเสนทางใน

การสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย

2. ปญหาของประชาชนใน

พื้นที่ หมูที่ 5 บานทากาน 

ตําบลบานกลาง  และ

ประชาชนหมูที่ 2 บานโรงวัว 

ตําบลแมกา และประชาชนที่

สัญจรไปมาไดรับการแกไข

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานกลาง

อบต.แมกา



- 690 -

- 690 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

17 กอสรางพนังกันดิน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลําเหมืองแมกุง 

บานชางกระดาษ หมูที่ 1 

บานปาลาน หมูที่ 2 

ตําบลทุงตอม 

(เขต ทต.สันปาตอง) เชื่อม

บานปาลาน  หมูที่ 2

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

18,400,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาตอง

ทต.ทุงตอม 

อบต.สันกลาง



- 691 -

- 691 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

18 ขุดลอกลําเหมืองสบรอง,

ทากาน  

บานแมของเหนือ  หมูที่ 11,

บานแมของกลาง  หมูที่ 9,

บานแมของใต  หมูที่ 8,

บานปากลวย  หมูที่ 13,

บานทรายมูล  หมูที่ 6,

บานแมกา  หมูที่ 12,

บานรองขุด  หมูที่ 10,

บานหนองครอบ  หมูที่ 4,

บานตนตัน หมูที่ 3,

บานสันคอกชาง  หมูที่ 7,

บานสันโปง  หมูที่ 1,

บานสันกาวาฬ  หมูที่ 5

ตําบลแมกา  เชื่อม

บานดงขี้เหล็ก  หมูที่ 9

ตําบลมะขามหลวง

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

ขนาดกวางเฉลี่ย 

2.50 - 5 เมตร

ยาว 9,000  เมตร

ปริมาตรดินขุด

25,000 ลูกบาศกเมตร

184,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.มะขุนหวาน

อบต.มะขามหลวง

อบต.ทาวังพราว
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- 692 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

บานดงปาซาง  หมูที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน

บานทาวังพราว  หมูที่ 5

ตําบลทาวังพราว

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.มะขุนหวาน

อบต.มะขามหลวง

อบต.ทาวังพราว
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- 693 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

19 ขุดลอกลําเหมืองกุง  

บานทรายมูล  หมูที่ 6 

ตําบลแมกา  เชื่อม

บานแมกุงนอย  หมูที่ 9  

ตําบลทุงตอม  

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการชวยเหลือ

    บรรเทาปญหาการ

    ขาดแคลนน้ําใหกับ

    เกษตรกร        

2.  เพื่อใหเกษตรและ

     ราษฎรสามารถใช

     ประโยชนจาก

     ลําเหมืองได

3.  เพื่อบํารุงและ

     สงเสริมการ

     ประกอบอาชีพ

     ของประชาชน

ขนาดกวางเฉลี่ย

10 - 15 เมตร

ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ยาว 3,000 เมตร

266,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. ประชาชนไดรับ

    การชวยเหลือ

    บรรเทาความ

    เดือดรอนอันเกิด

    จากปญหาภัยแลง

2. สามารถบํารุงและ

    สงเสริมการ

    ประกอบอาชีพ

    ใหกับประชาชน

3. เกษตรกรสามารถ

    เพิ่มผลผลิตทาง

    การเกษตรไดเปน

    จํานวนมาก

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

ทต.ทุงตอม
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- 694 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

20 กําจัดผักตบชวาและวัชพืช  

บานทาขี่นาค  หมูที่ 6

ตําบลหนองตอง

อําเภอหางดง เชื่อม 

บานแมของเหนือ หมูที่ 11,

บานแมของกลาง  หมูที่ 9,

บานแมของใต  หมูที่ 8,

บานทรายมูล  หมูที่ 6,

บานแมกา  หมูที่ 12,

บานรองขุด  หมูที่ 10,

บานโรงวัว  หมูที่ 2,

บานหนองครอบ หมูที่ 4,

บานตนตัน  หมูที่ 3

ตําบลแมกา

บานทาวังพราว  หมูที่ 5

ตําบลทาวังพราว

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

ของประชาชนจากปญหา

น้ําทวม

ขนาดกวางเฉลี่ย 100 เมตร

ยาว 14,000 เมตร

111,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

สามารถปองกัน บรรเทา

และแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชน

จากภัยน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.ทาวังพราว

อ.สันปาตอง

ทต.หนองตองพัฒนา

อ.หางดง
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- 695 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

21 วางทอระบายน้ํา

พรอมขยายผิวจราจร

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานทารวมใจ หมูที่ 7

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานน้ําบุน  หมูที่  7

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

งานวางทอ คสล. มอก.ชั้น 3 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

 จํานวน 630 ทอน 

พรอมบอคศล. 

ขนาดกวาง 1 เมตร 

ยาว 1 เมตร 

ลึก 1.40 เมตร 

จํานวน 30 บอ 

และงานขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ไมนอยกวา 660 ตารางเมตร

5,850,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกลาง

อ.สันปาตอง

ทต.น้ําแพรพัฒนา

อ.หางดง

22 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยมวง

บานหวยมวง หมูที่ 11  

ตําบลสบเตี๊ยะ  เชื่อม 

บานหวยมวง หมูที่ 10 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

ขนาดกวาง 120 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขุด

ไมนอยกวา 

32,400 ลูกบาศกเมตร

1,871,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.แมสอย
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- 696 - การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

23 ขุดลอกลําหวยแมลอง 

บานแมลอง หมูที่ 1

บานโปง  หมูที่ 13

บานหลังกาด หมูที่ 12

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม)

เชื่อมบานดอยคํา  หมูที่ 8

ตําบลหางดง

(เขต อบต.หางดง)

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

ขนาดกวาง 5 เมตร 

ยาว 2,600 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุด

ไมนอยกวา

36,400 ลูกบาศกเมตร

1,193,200 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาขาม

อบต.หางดง

24 ขุดลอกลําน้ําแมเตียน  

บานบอสลี  หมูที่ 6 

ตําบลบอสลี  อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานกองกอย

หมูที่ 1  ตําบลกองกอย

อําเภอสบเมย

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

2. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

ขนาดกวาง 20 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

ลึกเฉลี่ย 1 - 1.50 เมตร

1,300,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอสลี

อ.ฮอด

จ.เชียงใหม

อบต.กองกอย

อ.สบเมย

จ.แมฮองสอน
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สวนท่ี 4 

แนวทางการติดตามประเมนิผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและ

ประเมนิผลการพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหนาที่ในการกําหนด

แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย 

ปละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาที่เกิดขึ้นในระหวาง 

การดําเนินงาน การตดิตามงานเปนเครื่องมอืที่ใชสําหรับการควบคุมการดําเนนิงานเพื่อประโยชนในการปรับปรุง

หรอืเปลี่ยนแปลงการปฏบิัตงิานใหเปนไปดวยดใีนทันททีี่เกดิปญหาอุปสรรค  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลัง 

ที่การดําเนนิการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว     

องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมกีารกําหนดขัน้ตอนในการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้    

1. การติดตาม  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการติดตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัด ดังนี้ 

- การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค       

เพื่อทราบวายุทธศาสตรการพัฒนาฯ นั้น สอดคลองตอยุทธศาสตรดานตาง ๆ ในระดับชาติและระดับ

จังหวัดมาก / นอยเพยีงใด 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อทราบวา

แผนงาน / โครงการ และการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาสามปองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมที่ไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหาร 

สวนจังหวัดเชียงใหมสอดคลองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและ

ตอบสนองนโยบายผูบรหิารเพยีงใด  

- การติดตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ    

การปฏิบัติงานวาถูกตองตามกิจกรรม และหวงระยะเวลาการดําเนินงานที่ไดกําหนดไวหรือไมและ

ทราบถงึผลการดําเนนิงานที่แตละสวนราชการในสังกัดไดปฏบิัตวิามีผลคบืหนาไปมากนอยเพยีงใด   
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จากการติดตามจะทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถิ่นที่องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมได

ดําเนินการวาตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม และเปน

ขอมูลในการนําไปพจิารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในคราวตอไป   

2. การประเมินผล องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการประเมินผลความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขอบขาย รายละเอียดเพื่อใช 

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อเสนอผูบริหารอนุมัติและ

มอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาในมิติตาง ๆ 

เพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่แทจริงของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คุณภาพการให 

บรกิารตลอดจนความพงึพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

อีกทั้งการประเมินผลโดยหนวยงานภายนอกทําใหประชาชนไดเห็นถึงความโปรงใส ความนาเชื่อถือของ 

ผลการประเมินที่เปนหลักวิชาการอยางแทจริง ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลทําใหผูบริหารและ

ผูปฏบิัตงิานที่เกี่ยวของไดนําไปพจิารณากําหนดนโยบายและปรับปรุงการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

ใหเกดิความพงึพอใจมากที่สุด 

องคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นไว คอื 

- การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม ปละ 1 ครั้ง  

ภายในเดอืนธันวาคม 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปละ 1 ครั้ง  

ภายในเดอืนธันวาคม 

- การติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนนิการตดิตามปละ 4 ครัง้  

รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบรหิารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ดําเนนิการตดิตามปละ 4 ครัง้ รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการประเมินผล 

ปละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการประเมนิผลตัง้แตเดอืน ตุลาคม  –  ธันวาคม ของทุกป  

เพื่อสรุปผลรายงานผูบรหิารทองถิ่นทราบและนําเสนอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ตลอดจนปดประกาศใหประชาชนทราบภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ซึ่งองคการบรหิาร

สวนจังหวัดเชียงใหม อาจดําเนนิการเองหรอืมอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนนิการแทน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 



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

1. การติดตามแผนยุทธศาสตร แผนประเมินผล

การพัฒนาขององคการบริหาร ตนเอง

สวนจังหวัดเชียงใหม

2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผล

สามปองคการบริหารสวน ตนเอง

จังหวัดเชียงใหม

3. การติดตามการใชจาย

งบประมาณตามแผนงาน

และโครงการที่ไดนํามา

จัดทําขอบัญญัติฯ

4. การติดตาม

แผนการดําเนินงาน

5. การประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

ระยะเวลาการดําเนินการติดตามและประเมินผล
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การติดตาม หมายเหตุ
ระยะเวลาในการดําเนินการ

1 คร้ัง 

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 

1 คร้ัง 

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 
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4.2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

 ระเบียบ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดวาการบริหาร

ราชการแผนดินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง      

ความตองการของประชาชนมผูีรับผิดชอบตอผลงาน เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม พระราชบัญญัติ

ดังกลาวจึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี      

พ.ศ. 2546 ที่กําหนดใหองคกรภาครัฐตองนําหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสูการปฏิบัติราชการของ

หนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐจะตองม ี  

การจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการลวงหนา โดยแผนดังกลาวตองกําหนดใหมีรายละเอียดขั้นตอน

ระยะเวลางบประมาณดําเนินการ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ ภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จ ตลอดจน           

มกีารตดิตามและประเมนิผล  

เพื่อตอบสนองตอแนวทางดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมกันจัดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

ของตนเอง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุมคาและประโยชนสุขของประชาชนเปน

สําคัญและเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีการแปลงยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติโดยจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และงบประมาณ

ดําเนนิการในการตอบสนอง ตอประชาชน 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในเขตจังหวัดมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพื่อที่

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จะไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น        

พ.ศ. 2548 หมวด 6 การตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสามคน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 
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(๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหนาสวนการบรหิารที่คัดเลอืกกันเองจํานวนสองคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบรหิารทองถิ่นคัดเลอืกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมวีาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลอืกอกีได 

ขอ ๒๙ คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิ่นมอีํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

(๒) ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน

เดอืนธันวาคมของทุกป ทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสบิวัน 

(๔) แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏบิัตงิานตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนนิการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาไดโดยมขีัน้ตอนดําเนนิการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ

รายละเอยีดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนนิการ เพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 

(๒) ผูบรหิารทองถิ่นพจิารณาอนุมัตขิอกําหนด ขอบขายและรายละเอยีดของงาน 

(๓) หนวยงานหรอืบุคคลภายนอกดําเนนิการหรอืรวมดําเนนิการตดิตามและประเมนิผล 

(๔) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพื่อประเมนิผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบรหิารทองถิ่น 

(๕) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

อยางนอยปละหนึ่งครัง้ ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ทัง้นี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

การตดิตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเ ชียงใหม เรียบรอยแลว ตามคําสั่ ง ที่  4076/2557 , 

4606/2557 และ 1995/2558 ดังนี้ 
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1. นางมยุร ี ยกตรี ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ    

2. พ.ต.ท.ณรงค  บุญยะประภา สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอําเภอเมอืงฯ เขต 1 

3. นายสุพล  ณ วชัิย สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอําเภอสันทราย เขต 2 

4. นางอารยี  ชัยขัน สมาชิกสภา อบจ.ชม.   กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอําเภอแมแตง เขต 1 

5. นายณรงค  เอกวนาการ ผูแทนประชาคมจังหวัด กรรมการ  

6. นายสมฤทธิ์  ไหคํา ผูแทนประชาคมจังหวัด กรรมการ 

7. นายภัชธนิตา  สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกัน กรรมการ 

 และบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม  

8. นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง แรงงงานจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 

9. นายวสิูตร  บัวชุม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

  10. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม กรรมการ  

  11. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการและ 

 เลขานุการ 

 วิธกีารและเครื่องมอืท่ีใชในการติดตามและประเมนิผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ

ตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการ รวมทั้งขอเสนอแนะ

เพื่อนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีการและ

เครื่องมอืที่ใชในการตดิตามและประเมนิผล ดังนี้ 

1. วธิกีารประเมนิผลแผนพัฒนาสามปองคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

1.1 การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม เปนการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงคของ

การดําเนนิโครงการตอกลุมเปาหมายใน 7 ยุทธศาสตร 

1.2 การประเมนิผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ท่ีมีคุณภาพ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น 

ของตนเอง 

1.3 การประเมนิประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม วามีผลการดําเนินงาน

ที่บรรลุจุดมุงหมาย และสามารถถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏบิัตไิดอยางมปีระสทิธภิาพ 

เนนการกระจายงบประมาณในการดําเนนิโครงการอยางโปรงใสและสมเหตุสมผล 
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1.4 การประเมนิตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปฏิบัติงาน ไมนอยกวา 

4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม และแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหครอบคลุม

ยุทธศาสตรอยางนอย 3 ดาน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณบุคลากรที่

เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ ทั้งนี้แบบสอบถามมีการกําหนดคาความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 

และการใหแสดงความคดิเห็นปลายเปด ตามลักษณะของกลุมตัวอยาง และตามการประเมนิตัวบงช้ี  

3. วธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล ใชวธิกีาร 3 รูปแบบ คอื 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสอืและเอกสารที่เกี่ยวของ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  

4. การเก็บขอมูลจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งไดรับ

ประโยชนจากการดําเนินโครงการในแตละพื้นที่ และผูนําชุมชนในแตละพื้นที่ ไดแก 

ประชาชนที่มภูีมลิําเนาอาศัยอยูในพื้นที่ กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหาร/เจาหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ตามลักษณะโครงการ และจัดทํา

แบบประเมนิโครงการในแตละพื้นที่โดยกระจาย ในลักษณะทั้ง 4 โซน ทางภูมิศาสตร

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

- โซนที่ 1 ไดแก อ.กัลยานิวัฒนา อ.สะเมิง อ.แมแจม อ.จอมทอง อ.ฮอด  

อ.ดอยเตา และ อ.อมกอย 

- โซนที่ 2 ไดแก อ.แมอาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวยีงแหง อ.เชียงดาว  

อ.พราว และ อ.แมแตง 

- โซนที่ 3 ไดแก อ.ดอยสะเก็ด อ.แมออน อ.สารภี อ.หางดง อ.สันกําแพง  

อ.สันปาตอง อ.แมวาง และ อ.ดอยหลอ 

- โซนที่ 4 ไดแก อ.เมอืง อ.แมรมิ และ อ.สันทราย 

4. การสุมตดิตามโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร โดยใชขนาดตัวอยางเทากับ รอยละ 15 ของ

จํานวนโครงการทัง้หมด ดวยวธิสีุมตัวอยางแบบเชิงเดยีว และเปนสัดสวนกับจํานวนยุทธศาสตร

ในแตละดาน ทั้งนี้จะติดตามในดานงบประมาณ หนวยงานที่รับผิดชอบ สถานะของโครงการ

และผลการดําเนนิโครงการ 
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ภาคผนวก ก  

รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

************************ 

 แผนที่จังหวัดเชยีงใหม 25 อําเภอ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

    3.1 วิสัยทัศน (5)

    3.2 พันธกิจ (5)

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)

    3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)

    3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)

    3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (12)

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (13)

รวม 100

แนวทางการพิจารณาคุณภาพ

----------------------------------

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ อปท.
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คะแนน คะแนน

เต็ม ที่ได

1. ขอมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 10

ของ อปท.  - ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน สถานที่ (3)

ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ

 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน (3)

 - การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ (2)

ใชขอมูล จปฐ.

 - มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงาน (2)

ในแตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร

ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด)

2. การวิเคราะห ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ 25

สภาวการณ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ

ศักยภาพ ขอมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ

▪ การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 4

 - ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ (2)

 - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของจังหวัดและ (2)

แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา

▪ การวิเคราะหขอมูลสังคม 5

 - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลังแรงงาน (3)

การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด

เปนตน

 - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของ อปท.และ (2)

แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา

▪ การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม 5

 - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ (2)

และสิ่งแวดลอม

 - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (3)

ของ อปท.

▪ SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 5

 - การวิเคราะหสอดคลองการการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (3)

 - มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง (2)

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
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คะแนน คะแนน

เต็ม ที่ได

2. การวิเคราะห ▪ สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ 6

สภาวการณ และ  - มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ (2)

ศักยภาพ (ตอ) โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ

 - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือกลุมเปาหมาย (2)

ที่ชัดเจน

 - การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทํา (2)

แผนพัฒนา

3. ยุทธศาสตร ▪ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ตองการจะเปนหรือบรรลุ 65

3.1 วิสัยทัศน ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ 5

ที่เปนลักษณะเฉพาะของ อปท

 - จุดเนนและสิ่งที่ตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล (3)

 - มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (2)

3.2 พันธกิจ 5

 - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน (3)

 - มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (2)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ▪ มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเงื่อนไขเฉพาะของพื้นที่ 10

 - ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา (4)

 - ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา ศักยภาพ (4)

ของ อปท.

 - มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ (2)

และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

3.4 เปาประสงค ▪ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 5

 - มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร (3)

 - มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการที่จะ (2)

บรรลุอะไรในชวง 4 ป

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
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คะแนน คะแนน

เต็ม ที่ได

3.5 ตัวชี้วัดและ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 15

คาเปาหมายของแตละ ▪ ตัวชี้วัด 9

ประเด็นยุทธศาสตร  - มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธ (5)

ตามเปาประสงค

 - สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ (4)

▪ คาเปาหมาย 6

 - แสดงถึงความกาวหนาในแตละป (3)

 - มีความเปนไปไดอยูในขีดความสารถที่ทําไดทั้งดานปริมาณงาน (3)

งบประมาณ เทคนิค

3.6 กลยุทธของแตละ ▪ มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับ 12

ประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตร  และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่

 - กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและ (6)

มีการบูรณาการกันในแตละยุทธสาสตรและนําไปสูการบรรลุ

เปาประสงค และยุทธศาสตร

 - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู (6)

การกําหนดแผนงานโครงการ

3.7 บัญชีรายการ/ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 13

โครงการพัฒนา ▪ โครงการ/กิจกรรม (8)

 - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ (3)

โครงการฯ กอนบรรจุไวในแผน

 - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ /กิจกรรม (3)

 - การจัดลําดับของโครงการฯ /กิจกรรม (2)

▪ โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน (5)

นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

 - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน (3)

และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค

 - มีโครงการฯ ครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) (2)

รวมคะแนนที่ได 100

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามฯ ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ

2. คณะกรรมการติดตามฯ สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ

    ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ
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1. จัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณ เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานกอสรางและซอมบํารุง ถนน สะพาน อาคาร 

และงานอื่นๆ ผลิตภัณฑ ยางมะตอย หินคลุก หินกอสราง ปูน ลูกรัง  เหล็ก ตะปู คอน เทป หมวก รองเทา ฯลฯ

(ขอ 3 (1) หนา 54 และ ขอ 5 หนา 57)

(ฝายกอสรางฯ)

     องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(1) สาย ชม.4038 บานขุนชางเคี่ยน หมูที่ 4 ตําบลชางเผือก - บานดอยปุย หมูที่ 11 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง

(2) สาย ชม.5201 บานหัวหลิม หมูที่ 1 – บานรองเดื่อ หมูที่ 4 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี

(3) สาย ชม.2149 บานพราวหนุม หมูที่ 6 ตําบลชางเคิ่ง - บานแมศึก หมูที่ 6 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บานทาตอน หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 

บรรจบทางหลวง 1089 บานแมแหลงหลวง หมูที่ 11 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย

(5) สายบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 ตําบลขี้เหล็ก - บานสหกรณ หมูที่ 9 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง

(6) สาย ชม.2100 บานหวยโจ หมูที่ 6 ตําบลริมใต - บานปามวง หมูที่ 5 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บานทรายมูล หมูที่ 5 ตําบลเขื่อนผาก - บานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลแมแวน อําเภอพราว 

(8) สาย ชม.4001 บานสันปูเลย หมูที่ 1 ตําบลสันปูเลย – บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บานศรีทรายมูล หมูที่ 6 – บานฟามุย หมูที่ 1 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บานสันกําแพง หมูที่ 7 ตําบลสันกําแพง - บานรองวัวแดง หมูที่ 3 ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง

(11) สาย ชม.2033 บานนอย หมูที่ 11 ตําบลสันกําแพง - บานรอยพรอม หมูที่ 6 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(12) สาย ชม.2008 บานตนเปา หมูที่ 1 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง - บานน้ําแพร หมูที่ 2 ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บานทุงเหลา หมูที่ 1 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน - บานแพะ หมูที่ 10 ตําบลออนใต 

อําเภอสันกําแพง

(14) สาย ชม.2049  บานกองทราย หมูที่ 6 ตําบลหนองผึ้ง - บานบวกหัวชาง หมูที่ 7 ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บานทามะโอ หมูที่ 4 ตําบลขัวมุง - บานแควตุน หมูที่ 7 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบานสวนหลวงลานนา ร.9 บานเจ็ดยอด หมูที่ 2 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(17) สาย ชม.5080 บานทาขี้นาค หมูที่ 6 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง – บานแมของกลาง หมูที่ 9 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

ภาคผนวก ค.

      1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ

      1.2 งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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(18) สาย ชม.5131 บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 ตําบลบานกาด - บานพันตน หมูที่ 3 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง

(19) สาย ชม.2030 บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง – บานเตาไห  หมูที่ 6 

ตําบลทุงรวงทอง อําภอแมวาง

(20) ทางเขาโครงการพัฒนาดอยอินทนนท บานหนองหลม หมูที่ 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

(21) สายบานทาหัด หมูที่ 4 ตําบลโปงน้ํารอน - บานมอนปน หมูที่ 3 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บานตีนธาตุ หมูที่ 5 ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง 

(23) สาย ชม.4226 บานปากทางสะลวง หมูที่ 7 ตําบลขี้เหล็ก - บานสะลวงนอก หมูที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บานหวยสาน หมูที่ 1 ตําบลสันทราย – บานขามสุม หมูที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอพราว

(25) สายบานตนโชค หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอพราว

(26) สาย ชม.4184 บานปาคา หมูที่ 4 ตําบลเชิงดอย - บานปาไมแดง หมูที่ 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บานโปงกุม หมูที่ 4 ตําบลปาเมี่ยง – บานแมตอนหลวง หมูที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บานแมจองใต หมูที่ 4  ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด – บานสันมะแปบ หมูที่ 2 

ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง

(29) สายบานสันตนแหนใต หมูที่ 5 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด

(30) สาย ชม.2099 บานสันตนมวงใต หมูที่ 9 – บานสันทราย หมูที่ 12 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย - บานวังปอง หมูที่ 6 

ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม

(32) สาย ชม.5253 บานปาไผ หมูที่ 7 ตําบลแชชาง – บานตลาด หมูที่ 7 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(33) สาย ชม.2059 บานออน หมูที่ 14 - บานสันตนบง หมูที่ 12  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(34) สาย ชม.2085 บานนอย  หมูที่ 11  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(35) สาย ชม.3039 บานปาไผ หมูที่ 7 ตําบลแชชาง – บานรองกองขาวใต หมูที่ 12 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(36) สายบานรองกองขาว หมูที่ 9 - บานหนองเหนี่ยง หมูที่ 13 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(37) สายบานกอสะเลียม หมูที่ 8 - บานโปง หมูที่ 11 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(38) สาย ชม.2084 บานหนองผึ้งเหนือ หมูที่ 1 ตําบลหนองผึ้ง - บานเจดียเหลี่ยม หมูที่ 1 ตําบลทาวังตาล  

อําเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บานสันปาเลียง หมูที่ 4 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปากกอง หมูที่ 6 

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี - บานสันปาเดื่อ หมูที่ 8 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บานหนองแบน หมูที่ 6 ตําบลสันทราย - บานเดื่องกใต หมูที่ 10 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี

(42) สายบานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี - บานสันปาเดื่อ หมูที่ 8 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร 
อําเภอหางดง
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(44) สาย ชม.3027 บานทาวังพราว หมูที่ 5 ตําบลทาวังพราว – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

(45) สาย ชม.3176 บานหนองแทน หมูที่ 2 ตําบลบานกลาง – บานรอง หมูที่ 8 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง

(46) สาย ชม.2093 บานตนตัน หมูที่ 3 ตําบลแมกา - บานใหมสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง

(47) สาย ชม.2089 บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว – บานดงก๋ํา หมูที่ 7  ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ - บานใหมหลายฝาง หมูที่ 10 ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย - บานปาติ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม

(50) สาย ชม.5102 บานปาไมแดง หมูที่ 2 ตําบลปาปอง - บานปาไผ หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บานปาเหมือด หมูที่ 5 ตําบลสําราญราษฎร – บานยางทอง หมูที่ 4  ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บานปาเสรานอย หมูที่ 8 ตําบลสันปูเลย – บานปาเหมือด หมูที่ 5 ตําบลสําราญราษฎร 

อําเภอดอยสะเก็ด

(53) สาย ชม.5399 บานแมกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานหลวง – บานใหมแมเตี๊ยะ หมูที่ 6 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง

(54) สายบานสันตนแหน หมูที่ 3 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด - บานปูคาเหนือ หมูที่ 5 ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง

(55) สาย ชม.2063 บานโจ หมูที่ 5 ตําบลสันทรายนอย - บานนางเหลียว หมูที่ 2 ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย

(56) สาย ชม.4247 บานสุพรรณ หมูที่ 6 – บานรองดอนชัย หมูที่ 2 ตําบลปาบง อําเภอสารภี

(57) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม-ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกองหมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

(58) สายบานไรดง หมูที่ 8 ตําบลขัวมุง - บานตนผึ้ง หมูที่ 12 ตําบลสันทราย 
อําเภอสารภี

(59) สาย ชม.4002 บานสันปาสัก หมูที่ 11 ตําบลหนองควาย - บานตนเกวน หมูที่ 4 ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง

(60) สาย ชม.4234 บานดง หมูที่ 9 ตําบลหางดง – บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง

(61) สาย ทล.1013 บานกาด หมูที่ 5 ตําบลบานกาด - บานสบวิน หมูที่ 9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

(62) สายบานปาบง หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง - บานทุงออ หมูที่ 3 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง

(63) สายบานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง - บานทุงแพง หมูที่ 11 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง

(64) สาย ชม.2186 บานตนกอก หมูที่ 4 ตําบลบานกลาง – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(65) สายบานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว - บานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง

(66) สาย ชม.4054 บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 ตําบลเวียง – บานเปยงกอก หมูที่ 6 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง
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(67) สาย ชม.4013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน - บานโปงนก หมูที่ 7 
ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(68) สาย ชม.2090 บานแมสาหลวง หมูที่ 3 ตําบลแมสา - บานบอปุ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม

(69) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 2) 

(70) สาย ชม.2079 บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลปาลาน - บานปาฝาง หมูที่ 4 ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด

(71) สาย ชม.2107 บานลวงใต หมูที่ 8 ตําบลเชิงดอย - บานปาติ้ว หมูที่ 4 ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด

(72) สาย ชม.4026 บานเหมืองผา หมูที่ 1 ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม - บานไร หมูที่ 5 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง

(73) สาย ชม.ถ.1-0010 บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง - บานปาไหน หมูที่ 1 ตําบลปาไหน อําเภอพราว 

(74) สาย ชม.ถ. 1-0001 บานสหกรณ 2 หมูที่  2 ตําบลบานสหกรณ – บานออนหลวย หมูที่ 7 ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน

(75) สาย ชม.ถ.1-0004 บานสหกรณ 4 หมูที่ 4 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน - บานโปงกุม หมูที่ 4 

ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด

(76) สาย ชม.2108 บานตนแหนนอย หมูที่ 7 ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง – บานยางคราม หมูที่ 3 

ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ

(77) สายบานทุงโปง หมูที่ 4 - บานตาลเหนือ หมูที่ 1 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด

(78) สายบานแมหาด หมูที่ 1 - บานนามน หมูที่ 7 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง

(79) สายวัดพระธาตุดอยคํา - บานปาจี้ หมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง

(80) สายเขาน้ําพุรอนโปงเดือด บานแมเลา หมูที่ 5 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง

(81) สายน้ําพุเจ็ดสี บานนาเม็ง หมูที่ 7 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง

(82) สายบานทาสะแล หมูที่ 11 ตําบลเวียง - บานหนองบัวคํา หมูที่ 4 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(83) สายบานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลบานกลาง - บานโรงวัว หมูที่ 2 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(84) สายบานหนองเตา (บานหวยเกี๋ยง) หมูที่ 4 - บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

(85) สายบริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - บานขุนแตะ หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว 
อําเภอจอมทอง

(86) สายน้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง หมูที่ 8 บานหวยสมปอย อําเภอจอมทอง

(87) สายบานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย - บานหวยน้ําริน หมูที่ 3 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม

(88) สาย ชม.3402 บานหนองตุม หมูที่ 1 ตําบลเวียง อําเภอฝาง – บานโละ หมูที่ 1 
ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย 

(89) สาย ชม.5394 บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย – บานโฮงใน หมูที่ 2 
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 

(90) สาย ชม.2016 บานโปง หมูที่ 2 – บานสหกรณนิคมหัวงาน หมูที่ 7 ตําบลแมแฝก 
อําเภอสันทราย 

(91) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม - ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี

(92) สาย ชม.ถ.1-0014 บานสันหาง หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย

(93) สาย ชม.4034 บานแมกะตลาด หมูที่ 2  ตําบลตลาดใหญ - บานแมฮองไคร หมูที่ 8 ตําบลแมโปง 

อําเภอดอยสะเก็ด
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(94) สาย ชม.2142 บานแมขะจาน หมูที่ 7 ตําบลขี้เหล็ก - บานสันปายาง หมูที่ 2  ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง

(95) สาย ชม.3005 บานหนองบัวคํา  หมูที่ 4 ตําบลแมคะ – บานโปงถืบใน หมูที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(96) สาย ชม.ถ.1-0015 บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย

(97) สาย ชม.4096 บานขางน้ํา หมูที่ 7 – บานลวงเหนือ หมูที่ 4 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด

(98) สาย ชม.3165 บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม – บานทรายมูล หมูที่ 6 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(99) สาย ชม.4259 บานสันปากอ หมูที่ 2 ตําบลแมคะ – บานสันทรายคองนอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(100) สาย ชม.4090 บานบวกคาง หมูที่ 1 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง - บานพญาชมภู  หมูที่ 2  ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี

(101) สาย ชม.4040 บานยางเนิ้ง หมูที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี - บานน้ําโทง หมูที่ 2 ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง

(102) สาย ชม.3011 บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน – บานจอมทอง หมูที่ 10 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง

(103) สาย ชม.ถ.1-0012 บานสันโคง หมูที่ 6 ตําบลมะลิกา – บานคายใน หมูที่ 2  ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย

(104) สาย ชม.4296 บานสันตนดู หมูที่ 8 ตําบลสันทราย – บานทาสะแล หมูที่ 11 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(105) สาย ชม.3013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน – บานหวยไคร หมูที่ 5  ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(106) สาย ชม.ถ.1-0013 บานใหมกองทราย หมูที่ 6 ตําบลสันตนหมื้อ – บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย

(107) สาย ชม.ถ.1-0017 บานสบออ หมูที่ 7  ตําบลแมนะ – บานวังจอม หมูที่ 4 
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว

(108) สาย ชม.5025 บานหวยไร หมูที่ 9 ตําบลขี้เหล็ก - บานเมืองกื้ด หมูที่ 1 
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง 

(109) สาย ชม.ถ.1-0006 บานสันกลาง หมูที่ 5 ตําบลปาไหน - บานขามสุม หมูที่ 6 
ตําบลสันทราย อําเภอพราว 

(110) สาย ชม.2012 บานแมจองใต หมูที่ 4 ตําบลตลาดใหญ - บานมวงโตน หมูที่ 4  ตําบลแมฮอยเงิน 

อําเภอดอยสะเก็ด

(111) สาย ชม.ถ. 1-0002 บานโปงนก หมูที่ 8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน – บานแมฮองไคร  หมูที่ 8 

ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด

(112) สาย ทล.1317  บานตนดู  หมูที่ 3 ตําบลบวกคาง - บานหัวทุง หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง

(113) สาย ชม.4085 สวนหลวงลานนา ร.9  บานเจ็ดยอด หมูที่ 2 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(114) สาย ชม.4029 บานแมขาน หมูที่ 1 ตําบลแมสาบ - บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

(115) สาย ชม.4081  บานปาติ้ว หมูที่ 5 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง – บานหวยโทง หมูที่ 8 ตําบลน้ําบอหลวง 

อําเภอสันปาตอง

(116) สาย ชม.3104 บานปากทางสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลดอยหลอ – บานใหมหนองหอย หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ

(117) สาย ชม.4316 บานโรงวัว หมูที่ 5 ตําบลแมสอย – บานทากอมวง หมูที1่0 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง

(118) สาย ชม.3086 บานวังลุง หมูที่ 3 ตําบลฮอด - บานแมปาไผ หมูที่ 5 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด



- 714 -

ภาคผนวก ค.

(119) สาย ชม.4065 บานแพม หมูที่ 16 ตําบลชางเคิ่ง - บานพุย หมูที่ 2 ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม

(120) สาย ชม.4067 บานวัดจันทร  หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม - 

บานหวยตอง หมูที่ 5 ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

(121) สาย ชม.4052 บานหลิม หมูที่ 1 ตําบลอมกอย - บานแมหลองนอย หมูที่ 2 ตําบลสบโขง อําเภออมกอย               

(122) สาย ชม.4017 บานแมใจใต หมูที่ 7 ตําบลเวียง - เขื่อนพลังน้ําแมมาว บานลาน หมูที่ 5 ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง

(123) สาย ชม.ถ.1-0018 บานเชียงดาว หมูที่ 6 - บานโรงวัว หมูที่ 12 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว

(124) สาย ชม.4068 บานโปงแยงนอก หมูที่ 2 - บานผานกกก หมูที่ 9 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม

(125) สาย ชม.ถ. 1-0005 บานสหกรณแปลง2 หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก - บานปาตุมดอน หมูที่ 9 ตําบลปาตุม 

อําเภอพราว

(126) สายบานเมืองวะ หมูที่ 1 ตําบลเมืองเล็น - บานขัวโก หมูที่ 4 (ชวงที่ 1 - 2) ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(127) สาย ชม.ถ. 1-0003 บานธารทอง หมูที่ 8 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน - บานพงษทอง หมูที่ 5 

ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด

(128) สายบานปูคาใต หมูที่ 7 ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง - บานสันตนแหน หมูที่ 3 ตําบลแมคือ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(129) สาย ชม.2155 บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว – บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี

(130) สาย ทล.1008 บานหนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปาเปอะ หมูที่ 2 

ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี

(131) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บานน้ําโทง หมูที่ 2 ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง

(132) สาย ชม.5132 บานสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลสองแคว – บานปากทางเจริญ หมูที่ 4 ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ

(133) สาย ชม.4403 บานขุนกลาง (บานดอยผาตั้ง) หมูที่ 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

(134) สาย ชม.5122 บานแมแฮเหนือ หมูที่ 3 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม - บานมอนยะ หมูที่ 13 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

(135) สาย ชม.5101 บานโปง หมูที่ 8- บานแมลาน หมูที่ 3 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย

(136) สาย ชม.ถ.1-0016 บานปาเหียก หมูที่ 9 ตําบลสันตนหมื้อ - บานปาแดด หมูที่ 2 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย

(137) สาย ชม.5024 บานสบเปง หมูที่ 3 ตําบลสบเปง - บานสบกาย หมูที่ 3 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง

(138) สาย ชม.5138 บานตนผึ้ง หมูที่ 2 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม – บานปาขอยใต หมูที่ 2 ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม

(139) สาย ชม.ถ. 1-0007 บานสันยาว หมูที่ 2 ตําบลปาไหน - บานสันคะมอก หมูที่ 1 ตําบลปาตุม อําเภอพราว

(140) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 1)
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(141) สาย ชม.2083 บานสันหลวง หมูที่ 4 ตําบลสันนาเม็ง - บานหนองอึ่ง หมูที่ 5  ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(142) สาย ชม.3198 บานกอสะเลียม  หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม - 

บานแสนตอ หมูที่ 10 ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

(143) สาย ชม.4091 บานปาเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลขัวมุง – บานลองปูหมน หมูที่ 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี

(144) สาย ชม.4307 ศูนยฝกวิชาทหาร-ศูนยพุทธธรรม บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(145) สาย ชม.1301 บานดอยหลอ หมูที่ 6 ตําบลดอยหลอ - บานใหมหนองหอย หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ

(146) สาย ทล.1284  บานขุนกลาง หมูที่ 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง - บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

(147) สาย ชม.3197 บานแพม หมูที่ 16 ตําบลชางเคิ่ง – บานไร หมูที่ 10 ตําบลทาผา อําเภอแมแจม

(148) สายน้ําตกวังควายเผือก บานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย

(149) สายชม.ถ.1-0019 บานแมยะ หมูที่ 5 - บานแมออใน หมูที่ 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว

(150) สายบานแมขิหลายฝาง หมูที่ 2 - บานหนองปาซาง หมูที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ

(151) สาย ชม.4079 บานหนองยาว หมูที่ 7 ตําบลแมสูน - บานเวียงหวาย หมูที่ 9 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง

(152) สาย ชม.3162 บานปางกวาง หมูที่ 13 ตําบลอินทขิล – บานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง

(153) สาย ชม.2072 บานศรีวารี หมูที่ 9 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม - บานหนองหาร หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย

(154) สาย ชม.ถ. 1-0011 บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลเวียง - บานปาตุมโฮง หมูที่ 8 ตําบลปาตุม - 

บานสหกรณแปลง 2 หมูที่ 6  ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว

(155) สาย ชม.4380 บานหนองหลวง หมูที่ 14 ตําบลปาไผ – บานวิเวก หมูที่ 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

(156) สาย ชม.4249 บานสันปาคา หมูที่ 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง - บานไชยสถาน หมูที่ 1 ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี

(157) สาย ชม.5399 บานแมกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานหลวง – บานใหมแมเตี๊ยะ หมูที่ 6 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง

(158) สายทาง/โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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1. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นทุกประเภทสําหรับโครงการเครื่องจักรกลในพื้นที่อําเภอตาง ๆ 

และงานโครงการเรงดวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ขอ 3 (2) หนา 55 และ ขอ 6 หนา 58)

(ฝายกอสรางฯ)

      1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

      1.2 งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(1) สาย ชม.4038 บานขุนชางเคี่ยน หมูที่ 4 ตําบลชางเผือก - บานดอยปุย หมูที่ 11 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง

(2) สาย ชม.5201 บานหัวหลิม หมูที่ 1 – บานรองเดื่อ หมูที่ 4 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี

(3) สาย ชม.2149 บานพราวหนุม หมูที่ 6 ตําบลชางเคิ่ง - บานแมศึก หมูที่ 6 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บานทาตอน หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 

บรรจบทางหลวง 1089 บานแมแหลงหลวง หมูที่ 11 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย

(5) สายบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 ตําบลขี้เหล็ก - บานสหกรณ หมูที่ 9 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง

(6) สาย ชม.2100 บานหวยโจ หมูที่ 6 ตําบลริมใต - บานปามวง หมูที่ 5 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บานทรายมูล หมูที่ 5 ตําบลเขื่อนผาก - บานหนองบัว หมูที่ 6 ตําบลแมแวน อําเภอพราว 

(8) สาย ชม.4001 บานสันปูเลย หมูที่ 1 ตําบลสันปูเลย – บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บานศรีทรายมูล หมูที่ 6 – บานฟามุย หมูที่ 1 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บานสันกําแพง หมูที่ 7 ตําบลสันกําแพง - บานรองวัวแดง หมูที่ 3 ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง

(11) สาย ชม.2033 บานนอย หมูที่ 11 ตําบลสันกําแพง - บานรอยพรอม หมูที่ 6 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(12) สาย ชม.2008 บานตนเปา หมูที่ 1 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง - บานน้ําแพร หมูที่ 2 ตําบลตลาดขวัญ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บานทุงเหลา หมูที่ 1 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน - บานแพะ หมูที่ 10 ตําบลออนใต 

อําเภอสันกําแพง

(14) สาย ชม.2049  บานกองทราย หมูที่ 6 ตําบลหนองผึ้ง - บานบวกหัวชาง หมูที่ 7 ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บานทามะโอ หมูที่ 4 ตําบลขัวมุง - บานแควตุน หมูที่ 7 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบานสวนหลวงลานนา ร.9 บานเจ็ดยอด หมูที่ 2 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(17) สาย ชม.5080 บานทาขี้นาค หมูที่ 6 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง – บานแมของกลาง หมูที่ 9 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

ภาคผนวก ง.
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(18) สาย ชม.5131 บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 ตําบลบานกาด - บานพันตน หมูที่ 3 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง

(19) สาย ชม.2030 บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง – บานเตาไห  หมูที่ 6 

ตําบลทุงรวงทอง อําภอแมวาง

(20) ทางเขาโครงการพัฒนาดอยอินทนนท บานหนองหลม หมูที่ 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

(21) สายบานทาหัด หมูที่ 4 ตําบลโปงน้ํารอน - บานมอนปน หมูที่ 3 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บานตีนธาตุ หมูที่ 5 ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง 

(23) สาย ชม.4226 บานปากทางสะลวง หมูที่ 7 ตําบลขี้เหล็ก - บานสะลวงนอก หมูที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บานหวยสาน หมูที่ 1 ตําบลสันทราย – บานขามสุม หมูที่ 2 ตําบลเวียง อําเภอพราว

(25) สายบานตนโชค หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอพราว

(26) สาย ชม.4184 บานปาคา หมูที่ 4 ตําบลเชิงดอย - บานปาไมแดง หมูที่ 2 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บานโปงกุม หมูที่ 4 ตําบลปาเมี่ยง – บานแมตอนหลวง หมูที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บานแมจองใต หมูที่ 4  ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด – บานสันมะแปบ หมูที่ 2 

ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง

(29) สายบานสันตนแหนใต หมูที่ 5 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด

(30) สาย ชม.2099 บานสันตนมวงใต หมูที่ 9 – บานสันทราย หมูที่ 12 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย - บานวังปอง หมูที่ 6 

ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม

(32) สาย ชม.5253 บานปาไผ หมูที่ 7 ตําบลแชชาง – บานตลาด หมูที่ 7 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(33) สาย ชม.2059 บานออน หมูที่ 14 - บานสันตนบง หมูที่ 12  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(34) สาย ชม.2085 บานนอย  หมูที่ 11  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง

(35) สาย ชม.3039 บานปาไผ หมูที่ 7 ตําบลแชชาง – บานรองกองขาวใต หมูที่ 12 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(36) สายบานรองกองขาว หมูที่ 9 - บานหนองเหนี่ยง หมูที่ 13 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(37) สายบานกอสะเลียม หมูที่ 8 - บานโปง หมูที่ 11 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง

(38) สาย ชม.2084 บานหนองผึ้งเหนือ หมูที่ 1 ตําบลหนองผึ้ง - บานเจดียเหลี่ยม หมูที่ 1 ตําบลทาวังตาล  

อําเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บานสันปาเลียง หมูที่ 4 ตําบลหนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปากกอง หมูที่ 6 

ตําบลสารภี อําเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี - บานสันปาเดื่อ หมูที่ 8 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บานหนองแบน หมูที่ 6 ตําบลสันทราย - บานเดื่องกใต หมูที่ 10 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี

(42) สายบานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี - บานสันปาเดื่อ หมูที่ 8 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร 
อําเภอหางดง
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(44) สาย ชม.3027 บานทาวังพราว หมูที่ 5 ตําบลทาวังพราว – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

(45) สาย ชม.3176 บานหนองแทน หมูที่ 2 ตําบลบานกลาง – บานรอง หมูที่ 8 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง

(46) สาย ชม.2093 บานตนตัน หมูที่ 3 ตําบลแมกา - บานใหมสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง

(47) สาย ชม.2089 บานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว – บานดงก๋ํา หมูที่ 7  ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ - บานใหมหลายฝาง หมูที่ 10 ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย - บานปาติ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม

(50) สาย ชม.5102 บานปาไมแดง หมูที่ 2 ตําบลปาปอง - บานปาไผ หมูที่ 2 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บานปาเหมือด หมูที่ 5 ตําบลสําราญราษฎร – บานยางทอง หมูที่ 4  ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บานปาเสรานอย หมูที่ 8 ตําบลสันปูเลย – บานปาเหมือด หมูที่ 5 ตําบลสําราญราษฎร 

อําเภอดอยสะเก็ด

(53) สาย ชม.5399 บานแมกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานหลวง – บานใหมแมเตี๊ยะ หมูที่ 6 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง

(54) สายบานสันตนแหน หมูที่ 3 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด - บานปูคาเหนือ หมูที่ 5 ตําบลแมปูคา 

อําเภอสันกําแพง

(55) สาย ชม.2063 บานโจ หมูที่ 5 ตําบลสันทรายนอย - บานนางเหลียว หมูที่ 2 ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย

(56) สาย ชม.4247 บานสุพรรณ หมูที่ 6 – บานรองดอนชัย หมูที่ 2 ตําบลปาบง อําเภอสารภี

(57) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม-ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกองหมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

(58) สายบานไรดง หมูที่ 8 ตําบลขัวมุง - บานตนผึ้ง หมูที่ 12 ตําบลสันทราย 
อําเภอสารภี

(59) สาย ชม.4002 บานสันปาสัก หมูที่ 11 ตําบลหนองควาย - บานตนเกวน หมูที่ 4 ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง

(60) สาย ชม.4234 บานดง หมูที่ 9 ตําบลหางดง – บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง

(61) สาย ทล.1013 บานกาด หมูที่ 5 ตําบลบานกาด - บานสบวิน หมูที่ 9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

(62) สายบานปาบง หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง - บานทุงออ หมูที่ 3 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง

(63) สายบานแมกุงหลวง หมูที่ 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง - บานทุงแพง หมูที่ 11 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง

(64) สาย ชม.2186 บานตนกอก หมูที่ 4 ตําบลบานกลาง – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(65) สายบานตนแหนหลวง หมูที่ 1 ตําบลทาวังพราว - บานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง

(66) สาย ชม.4054 บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 ตําบลเวียง – บานเปยงกอก หมูที่ 6 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง
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(67) สาย ชม.4013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน - บานโปงนก หมูที่ 7 
ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(68) สาย ชม.2090 บานแมสาหลวง หมูที่ 3 ตําบลแมสา - บานบอปุ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม

(69) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 2) 

(70) สาย ชม.2079 บานปาลาน หมูที่ 2 ตําบลปาลาน - บานปาฝาง หมูที่ 4 ตําบลสงาบาน อําเภอดอยสะเก็ด

(71) สาย ชม.2107 บานลวงใต หมูที่ 8 ตําบลเชิงดอย - บานปาติ้ว หมูที่ 4 ตําบลปาลาน อําเภอดอยสะเก็ด

(72) สาย ชม.4026 บานเหมืองผา หมูที่ 1 ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม - บานไร หมูที่ 5 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง

(73) สาย ชม.ถ.1-0010 บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง - บานปาไหน หมูที่ 1 ตําบลปาไหน อําเภอพราว 

(74) สาย ชม.ถ. 1-0001 บานสหกรณ 2 หมูที่  2 ตําบลบานสหกรณ – บานออนหลวย หมูที่ 7 ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน

(75) สาย ชม.ถ.1-0004 บานสหกรณ 4 หมูที่ 4 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน - บานโปงกุม หมูที่ 4 

ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด

(76) สาย ชม.2108 บานตนแหนนอย หมูที่ 7 ตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง – บานยางคราม หมูที่ 3 

ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ

(77) สายบานทุงโปง หมูที่ 4 - บานตาลเหนือ หมูที่ 1 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด

(78) สายบานแมหาด หมูที่ 1 - บานนามน หมูที่ 7 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง

(79) สายวัดพระธาตุดอยคํา - บานปาจี้ หมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง

(80) สายเขาน้ําพุรอนโปงเดือด บานแมเลา หมูที่ 5 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง

(81) สายน้ําพุเจ็ดสี บานนาเม็ง หมูที่ 7 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง

(82) สายบานทาสะแล หมูที่ 11 ตําบลเวียง - บานหนองบัวคํา หมูที่ 4 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(83) สายบานทุงเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลบานกลาง - บานโรงวัว หมูที่ 2 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(84) สายบานหนองเตา (บานหวยเกี๋ยง) หมูที่ 4 - บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง

(85) สายบริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - บานขุนแตะ หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว 
อําเภอจอมทอง

(86) สายน้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง หมูที่ 8 บานหวยสมปอย อําเภอจอมทอง

(87) สายบานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย - บานหวยน้ําริน หมูที่ 3 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม

(88) สาย ชม.3402 บานหนองตุม หมูที่ 1 ตําบลเวียง อําเภอฝาง – บานโละ หมูที่ 1 
ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย 

(89) สาย ชม.5394 บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย – บานโฮงใน หมูที่ 2 
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 

(90) สาย ชม.2016 บานโปง หมูที่ 2 – บานสหกรณนิคมหัวงาน หมูที่ 7 ตําบลแมแฝก 
อําเภอสันทราย 

(91) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม - ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 

อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี

(92) สาย ชม.ถ.1-0014 บานสันหาง หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย

(93) สาย ชม.4034 บานแมกะตลาด หมูที่ 2  ตําบลตลาดใหญ - บานแมฮองไคร หมูที่ 8 ตําบลแมโปง 

อําเภอดอยสะเก็ด
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(94) สาย ชม.2142 บานแมขะจาน หมูที่ 7 ตําบลขี้เหล็ก - บานสันปายาง หมูที่ 2  ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง

(95) สาย ชม.3005 บานหนองบัวคํา  หมูที่ 4 ตําบลแมคะ – บานโปงถืบใน หมูที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(96) สาย ชม.ถ.1-0015 บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย

(97) สาย ชม.4096 บานขางน้ํา หมูที่ 7 – บานลวงเหนือ หมูที่ 4 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด

(98) สาย ชม.3165 บานไร หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม – บานทรายมูล หมูที่ 6 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

(99) สาย ชม.4259 บานสันปากอ หมูที่ 2 ตําบลแมคะ – บานสันทรายคองนอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(100) สาย ชม.4090 บานบวกคาง หมูที่ 1 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง - บานพญาชมภู  หมูที่ 2  ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี

(101) สาย ชม.4040 บานยางเนิ้ง หมูที่ 3 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี - บานน้ําโทง หมูที่ 2 ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง

(102) สาย ชม.3011 บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวาน – บานจอมทอง หมูที่ 10 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง

(103) สาย ชม.ถ.1-0012 บานสันโคง หมูที่ 6 ตําบลมะลิกา – บานคายใน หมูที่ 2  ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย

(104) สาย ชม.4296 บานสันตนดู หมูที่ 8 ตําบลสันทราย – บานทาสะแล หมูที่ 11 ตําบลเวียง อําเภอฝาง

(105) สาย ชม.3013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน – บานหวยไคร หมูที่ 5  ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

(106) สาย ชม.ถ.1-0013 บานใหมกองทราย หมูที่ 6 ตําบลสันตนหมื้อ – บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย

(107) สาย ชม.ถ.1-0017 บานสบออ หมูที่ 7  ตําบลแมนะ – บานวังจอม หมูที่ 4 
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว

(108) สาย ชม.5025 บานหวยไร หมูที่ 9 ตําบลขี้เหล็ก - บานเมืองกื้ด หมูที่ 1 
ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง 

(109) สาย ชม.ถ.1-0006 บานสันกลาง หมูที่ 5 ตําบลปาไหน - บานขามสุม หมูที่ 6 
ตําบลสันทราย อําเภอพราว 

(110) สาย ชม.2012 บานแมจองใต หมูที่ 4 ตําบลตลาดใหญ - บานมวงโตน หมูที่ 4  ตําบลแมฮอยเงิน 

อําเภอดอยสะเก็ด

(111) สาย ชม.ถ. 1-0002 บานโปงนก หมูที่ 8 ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน – บานแมฮองไคร  หมูที่ 8 

ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด

(112) สาย ทล.1317  บานตนดู  หมูที่ 3 ตําบลบวกคาง - บานหัวทุง หมูที่ 5 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง

(113) สาย ชม.4085 สวนหลวงลานนา ร.9  บานเจ็ดยอด หมูที่ 2 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(114) สาย ชม.4029 บานแมขาน หมูที่ 1 ตําบลแมสาบ - บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

(115) สาย ชม.4081  บานปาติ้ว หมูที่ 5 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง – บานหวยโทง หมูที่ 8 ตําบลน้ําบอหลวง 

อําเภอสันปาตอง

(116) สาย ชม.3104 บานปากทางสามัคคี หมูที่ 9 ตําบลดอยหลอ – บานใหมหนองหอย หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ

(117) สาย ชม.4316 บานโรงวัว หมูที่ 5 ตําบลแมสอย – บานทากอมวง หมูที1่0 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง

(118) สาย ชม.3086 บานวังลุง หมูที่ 3 ตําบลฮอด - บานแมปาไผ หมูที่ 5 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด



- 721 -

ภาคผนวก ง (ก่อสร้าง)  

(119) สาย ชม.4065 บานแพม หมูที่ 16 ตําบลชางเคิ่ง - บานพุย หมูที่ 2 ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม

(120) สาย ชม.4067 บานวัดจันทร  หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม - 

บานหวยตอง หมูที่ 5 ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

(121) สาย ชม.4052 บานหลิม หมูที่ 1 ตําบลอมกอย - บานแมหลองนอย หมูที่ 2 ตําบลสบโขง อําเภออมกอย               

(122) สาย ชม.4017 บานแมใจใต หมูที่ 7 ตําบลเวียง - เขื่อนพลังน้ําแมมาว บานลาน หมูที่ 5 ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง

(123) สาย ชม.ถ.1-0018 บานเชียงดาว หมูที่ 6 - บานโรงวัว หมูที่ 12 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว

(124) สาย ชม.4068 บานโปงแยงนอก หมูที่ 2 - บานผานกกก หมูที่ 9 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม

(125) สาย ชม.ถ. 1-0005 บานสหกรณแปลง2 หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก - บานปาตุมดอน หมูที่ 9 ตําบลปาตุม 

อําเภอพราว

(126) สายบานเมืองวะ หมูที่ 1 ตําบลเมืองเล็น - บานขัวโก หมูที่ 4 (ชวงที่ 1 - 2) ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(127) สาย ชม.ถ. 1-0003 บานธารทอง หมูที่ 8 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน - บานพงษทอง หมูที่ 5 

ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด

(128) สายบานปูคาใต หมูที่ 7 ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง - บานสันตนแหน หมูที่ 3 ตําบลแมคือ 

อําเภอดอยสะเก็ด

(129) สาย ชม.2155 บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว – บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี

(130) สาย ทล.1008 บานหนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปาเปอะ หมูที่ 2 

ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี

(131) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บานน้ําโทง หมูที่ 2 ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง

(132) สาย ชม.5132 บานสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลสองแคว – บานปากทางเจริญ หมูที่ 4 ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ

(133) สาย ชม.4403 บานขุนกลาง (บานดอยผาตั้ง) หมูที่ 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

(134) สาย ชม.5122 บานแมแฮเหนือ หมูที่ 3 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม - บานมอนยะ หมูที่ 13 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

(135) สาย ชม.5101 บานโปง หมูที่ 8- บานแมลาน หมูที่ 3 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย

(136) สาย ชม.ถ.1-0016 บานปาเหียก หมูที่ 9 ตําบลสันตนหมื้อ - บานปาแดด หมูที่ 2 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย

(137) สาย ชม.5024 บานสบเปง หมูที่ 3 ตําบลสบเปง - บานสบกาย หมูที่ 3 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง

(138) สาย ชม.5138 บานตนผึ้ง หมูที่ 2 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม – บานปาขอยใต หมูที่ 2 ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม

(139) สาย ชม.ถ. 1-0007 บานสันยาว หมูที่ 2 ตําบลปาไหน - บานสันคะมอก หมูที่ 1 ตําบลปาตุม อําเภอพราว

(140) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 1)
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(141) สาย ชม.2083 บานสันหลวง หมูที่ 4 ตําบลสันนาเม็ง - บานหนองอึ่ง หมูที่ 5  ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(142) สาย ชม.3198 บานกอสะเลียม  หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม - 

บานแสนตอ หมูที่ 10 ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

(143) สาย ชม.4091 บานปาเดื่อ หมูที่ 1 ตําบลขัวมุง – บานลองปูหมน หมูที่ 11 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี

(144) สาย ชม.4307 ศูนยฝกวิชาทหาร-ศูนยพุทธธรรม บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม

(145) สาย ชม.1301 บานดอยหลอ หมูที่ 6 ตําบลดอยหลอ - บานใหมหนองหอย หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ

(146) สาย ทล.1284  บานขุนกลาง หมูที่ 7 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง - บานขุนวาง หมูที่ 12 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง

(147) สาย ชม.3197 บานแพม หมูที่ 16 ตําบลชางเคิ่ง – บานไร หมูที่ 10 ตําบลทาผา อําเภอแมแจม

(148) สายน้ําตกวังควายเผือก บานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย

(149) สายชม.ถ.1-0019 บานแมยะ หมูที่ 5 - บานแมออใน หมูที่ 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว

(150) สายบานแมขิหลายฝาง หมูที่ 2 - บานหนองปาซาง หมูที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ

(151) สาย ชม.4079 บานหนองยาว หมูที่ 7 ตําบลแมสูน - บานเวียงหวาย หมูที่ 9 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง

(152) สาย ชม.3162 บานปางกวาง หมูที่ 13 ตําบลอินทขิล – บานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง

(153) สาย ชม.2072 บานศรีวารี หมูที่ 9 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม - บานหนองหาร หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย

(154) สาย ชม.ถ. 1-0011 บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลเวียง - บานปาตุมโฮง หมูที่ 8 ตําบลปาตุม - 

บานสหกรณแปลง 2 หมูที่ 6  ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว

(155) สาย ชม.4380 บานหนองหลวง หมูที่ 14 ตําบลปาไผ – บานวิเวก หมูที่ 8 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย

(156) สาย ชม.4249 บานสันปาคา หมูที่ 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง - บานไชยสถาน หมูที่ 1 ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี

(157) สาย ชม.5399 บานแมกลาง หมูที่ 4 ตําบลบานหลวง – บานใหมแมเตี๊ยะ หมูที่ 6 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง

(158) สายทาง/โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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2. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นทุกประเภทสําหรับโครงการเครื่องจักรกลในพื้นที่อําเภอตาง ๆ 

และงานโครงการเรงดวนขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

(ฝายเครื่องจักรกล)

2.1 งานปรับปรุงถนนลูกรังโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชียงใหม ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยจะคาน (บานนานอย) หมูที่ 9 ตําบลปงโคง เชื่อม บานขุนหวยไส หมูที่ 7 

ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานหนองเตา หมูที่ 15 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(2) โครงการปรับปรุงถนน บานจอมคีรี  หมูที่ 3  ตําบลแมนะ  เชื่อม บานโรงวัว (ปูตะ) หมูที่ 12 ตําบลเชียงดาว 

เชื่อม บานเชียงดาว หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(3) โครงการปรับปรุงถนน บานสัน หมูที่ 10, บานแมขอน หมูที่ 4 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(4) โครงการปรับปรุงถนน บานแมกอน หมูที่ 2 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม บานโปงอาง หมูที่ 5 ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(5) โครงการปรับปรุงถนน บานโฮงนอย หมูที่ 6 ตําบลแมอาย เชื่อม บานสันโคง หมูที่ 6 ตําบลมะลิกา 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(6) โครงการปรับปรุงถนน บานใหมรองไคร หมูที่ 17 ตําบลแมนาวาง เชื่อม บานทาตอน หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(7) โครงการปรับปรุงถนน บานแมใจใต หมูที่ 7 ตําบลเวียง เชื่อม บานหนองผนัง หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(8) โครงการปรับปรุงถนน บานโปงถืบใน หมูที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง เชื่อม บานปาแดงอภิวัฒน หมูที่ 9 

ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(9) โครงการปรับปรุงถนน บานแมสูนนอย หมูที่ 3 ตําบลแมสูน เชื่อม บานหวยงูกลาง หมูที่ 9 ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

(10) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยหอม  หมูที่ 1  ตําบลแมงอน เชื่อม บานตนสาน หมูที่ 6 ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(11) โครงการปรับปรุงถนน บานปาบงหลวง  หมูที่ 4, บานเทพาราม หมูที่ 5  ตําบลปาบง อําเภอสารภี

เชื่อม บานสันปาคา หมูที่ 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

(12) โครงการปรับปรุงถนน บานปาเปอะ หมูที่ 2, บานกลาง หมูที่ 3, บานบวกหัวชาง หมูที่ 7, บานบวกครกเหนือ

หมูที่ 8, บานบวกครกใต หมูที่ 9, บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล เชื่อม บานสันตนกอก หมูที่ 3

ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

(13) โครงการปรับปรุงถนน บานผานกกก หมูที่ 9 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม เชื่อม บานใหมสันคะยอม หมูที่ 10 

ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(14) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา  เชื่อม บานหวยทรายขาว

หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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(15) โครงการปรับปรุงถนน บานทรายมูล หมูที่ 5, บานแมลานคํา หมูที่ 6, บานปาคา หมูที่ 11 ตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง เชื่อม บานหนองมณฑา หมูที่ 16 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(16) โครงการปรับปรุงถนน (ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกแมวอง) บานปางไฮ หมูที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ 

 อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

(17) โครงการปรับปรุงถนนและวางทอ บานไรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลแมปูคา เชื่อม  บานหมอ หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม

(18) โครงการปรับปรุงถนน บานปาสักขวาง หมูที่ 13 ตําบลสันกําแพง เชื่อม บานน้ําจํา หมูที่ 6 ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

(19) โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 1 (ฝงซาย) บานร่ําเปง หมูที่ 5  ตําบลสุเทพ 

เชื่อม บานตําหนัก หมูที่ 1 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

(20) โครงการปรับปรุงถนนคลองชลประทาน 20 (ฝงซาย) บานดอนปน หมูที่ 5 ตําบลแมเหียะ 

เชื่อม บานปาแดดใต หมูที่ 7 ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

(21) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยบงใต หมูที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อม บานปาออ หมูที่ 8 ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(22) โครงการปรับปรุงถนน บานผาแดง หมูที่ 14 ตําบลสันทราย เชื่อม บานปางมะเยา หมูที่ 4 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(23) โครงการปรับปรุงถนน บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางเหว หมูที่ 3 ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(24) โครงการปรับปรุงถนน บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานเหมืองผารวมใจ หมูที่ 5 ตําบลริมเหนือ

อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม

(25) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานสันทราย หมูที่ 12 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บานแมทะลบ หมูที่ 1 

ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

ชวงที่ 1  เสนทางเรียบลําเหมืองเหนือ   

ชวงที่ 2  เสนทางเรียบลําเหมืองสันบานะ

(26) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานปางมะเยา (หยอมบานหวยตนโชค) หมูที4่ ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานผาแดง หมูที่ 14 ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(27) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานหวยจะคาน (หยอมบานนานอย) หมูที่ ๙ ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานหวยไส (หยอมบานปาบงงามนอย) หมูที่ 7 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

(28) โครงการปรับปรุงถนน บานทุงหลวง หมูที่ 2 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง เชื่อม บานแมโตว หมูที่ 3 

ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(29) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองบัว หมูที่ 5, บานพระบาทตีนนก หมูที่ 10, บานดอย หมูที่ 7 

ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย เชื่อม บานทุงกอลาน หมูที่ 10 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม



- 725 -

ภาคผนวก ง (เครื�องจักรกล)     

(30) โครงการปรับผิวจราจรโดยลงดินลูกรังพรอมบดอัด 

ชวงที่ 1  เสนทางอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก บานหนองพนัง หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน

เชื่อม ถนนเลี่ยงเมืองฝาง ตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

ชวงที่ 2  เสนทางอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก บานตนผึ้งใต หมูที่ 7 ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อม บานมวงชุม หมูที่ 10 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(31) โครงการปรับปรุงถนน  บานกิ่วโปง หมูที่ 2, บานแจมหลวง หมูที่ 6, บานแมละอูบ หมูที่ 3, 

บานเสาแดง หมูที่ 7, บานหวยเขียดแหง หมูที่ 5, บานขุนแมรวม หมูที่ 1 ตําบลแจมหลวง 

เชื่อม บานหวยผา หมูที่ 8 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(32) โครงการปรับปรุงถนน บานแมปอก หมูที่ 4 ตําบลบานทับ เชื่อม บานเซโซดา หมูที่ 9 ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

(33) โครงการปรับปรุงถนน บานใหมปูเลย หมูที่ 19 ตําบลชางเคิ่ง  เชื่อม บานกองบอด หมูที่ 11 ตําบลปางหินฝน

เชื่อม บานแมศึก หมูที่ 6 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(34) โครงการปรับปรุงถนนหวยโปงไผแมเจียงฮาย บานโปงทุง หมูที่ 5  ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม เชื่อม บานแมกองวะ หมูที่ 4 ตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

(35) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานแมเตาะ หมูที่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 

เชื่อม บานไตรสภาวคาม หมูที่ 5 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว

(36) โครงการปรับปรุงถนน บานแอนใหม หมูที่ 2 ตําบลบานแอน เชื่อม บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(37) โครงการปรับปรุงถนน บานอุแจะ (หยอมบานผาผึ้ง) หมูที่ 6 ตําบลสบโขง เชื่อม บานแมลาน หมูที่ ๓ 

ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

(38) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยงู หมูที่ 1 ตําบลแมปง เชื่อมกับ บานหวยบงใต หมูที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(39) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยงู หมูที่ 1 ตําบลแมปง เชื่อมกับ บานแมพวก หมูที่ 7, 

บานรมเกลา หมูที่ 10, บานปาแขม หมูที่ 4, บานลอง หมูที่ 1 ตําบลแมแวน เชื่อมกับ 

บานสหกรณแปลงสอง หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(40) โครงการปรับปรุงถนน บานแปลง 5 หมูที่ 3 ตําบลทาเดื่อ เชื่อม  บานหนองผักบุง หมูที่ 4 ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(41) โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายโครงการพระราชดําริฯ ดอยคํา เชื่อมกับ บานกองลม หมูที่ 10 ตําบลเมืองแหง

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(42) โครงการปรับเกรดพรอมบดอัดถนนดินลูกรัง บานผาใต หมูที่ 12 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม เชื่อมกับ บานพนาสวรรค หมูที่ 2 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(43) โครงการปรับปรุงถนน สายบานผานกกก หมูที่ 9 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม เชื่อม บานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
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(44) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแรมหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแมแรม เชื่อม บานโปงไคร หมูที่ 5 

ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัเชียงใหม

(45) โครงการปรับเกรดถนน บดอัดแนน สายบานดอยเวียงผาพัฒนา หมูที่ 18 ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อม บานหวยสาน หมูที่ 1 ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(46) โครงการปรับเกรดถนน บดอัดแนน ถนนสายดอยสอยดาวเขาแหลงทองเที่ยว บานตนโชค หมูที่ 5 

ตําบลหนองบัว เชื่อมกับ บานถ้ําตับเตา หมูที่ 13 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(47) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายทางบานผะนัง หมูที่ 10 ตําบลยางคราม 

เชื่อม บานไรหลวง หมูที่ 3 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

(48) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายทางบานแพะประทาน หมูที่ 7 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง 

เชื่อม บานหวยน้ําขาว หมูที่ 1 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

(49) โครงการปรับถนน บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5 ตําบลสบเตี้ยะ เชื่อม บานแทนคํา หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง  

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(50) โครงการปรับเกรดพรอมบดอัดถนนดินลูกรัง บานน้ํารู หมูที่ 6 ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานหวยตีนตั๋ง หมูที่ 7 

ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว

(51) โครงการปรับถนนสายเขาสูแหลงทองเที่ยว บานปาเกี๊ยะ หมูที่ 12, บานแมแพ หมูที่ 11 ตําบลแมนะ 

อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานปางกวาง หมูที่ 13 ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

(52) โครงการปรับถนน บานปาตึงงาม หมูที่ 14 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานผาแดง หมูที่ 14 

ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(53) โครงการปรับปรุงถนน พรอมบดอัดดินลูกรัง บานน้ํารู หมูที่ 6 ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานทุงขาวพวง หมูที่ 7 

ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(54) โครงการปรับปรุงถนน พรอมบดอัดดินลูกรัง บานเมืองงาย หมูที่ 2 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(55) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานวาก หมูที่ 4 ตําบลออนกลาง เชื่อม บานวอง หมู 4 ตําบลทาเหนือ 

อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

(56) โครงการปรับถนน บานขุนแปะ หมูที่ 12 ตําบลบานแปะ เชื่อม บานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4 ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(57) โครงการปรับถนน บานกิ่วโปง หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(58) โครงการปรับถนน บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1 

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(59) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยน้ําริน หมูที่ 16 ตําบลปงโคง เชื่อม บานทุงหลุก (ปางแดง) หมูที่ 9 

ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(60) โครงการปรับปรุงถนน บานแมจา (หยอมบานปางเบาะ) หมูที่ 4 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม หยอมบานโปงอาง 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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(61) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยปู หมูที่ 1 ตําบลทาตอน เชื่อม บานสันปาเหียว หมูที่ 4, บานสันโคง หมูที่ 6 ,

บานชัยสถาน หมูที่ 7 , บานมงคลนิมิต  หมูที่ 10  ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(62) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ เชื่อม บานเดนเวียงไชย หมูที่ 2 ตําบลแมขา  

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

(63) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองฮาง หมูที่ 10 ตําบลแมคะ เชื่อม บานปางสัก หมูที่ 8 ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(64) โครงการปรับปรุงถนน บานสันตนเปา หมูที่ 7 ตําบลแมขา อําเภอฝาง เชื่อม บานหวยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา

 อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(65) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองคริซูใน หมูที่ 10 , บานขุนปวย หมูที่ 3 , บานแมมูต หมูที่ 6 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง เชื่อม บานมอนยะ หมูที่ 7 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(66) โครงการปรับปรุงถนน บานโปง หมูที่ 6 ตําบลปาไผ เชื่อม บานวิเวก หมูที่ 8 , บานเกษตรใหม หมูที่ 10 ,

บานดอยนอย หมูที่ 13 , บานหนองหาร หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร เชื่อม บานแพะหวยบง หมูที่ 8 

ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(67) โครงการปรับปรุงถนน บานเวียงผาพัฒนา หมูที่ 18  ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ เชื่อม บานหวยสาน 

หมูที่ 1 ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(68) โครงการปรับปรุงถนน บานสันปูเลย  หมูที่ 9  ตําบลดอนเปา  เชื่อม บานหวยหยวก หมูที่ 7 ตําบลแมวาง 

อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม

(69) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบลําน้ําฝาง  บานหวยปู หมูที่ 1 , บานหวยมะเฟอง หมูที่ 2 , 

บานทาตอน หมูที่ 3  ตําบลทาตอน เชื่อม บานคายใน หมูที่ 2 ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม

(70) โครงการปรับปรุงถนน บานแมนาจรเหนือ  หมูที่ 16, บานแมแฮเหนือ  หมูที่ 3 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม

เชื่อม บานสบวิน หมูที่ 9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม

(71) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานฉิมพลี หมูที่ 4  ตําบลดอยเตา  เชื่อม บานโปงทุง หมูที่ 5 ตําบลโปงทุง  

อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม

(72) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานหนองชาง หมูที่ 1 

ตําบลสันโปง อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม

(73) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางเหว หมูที่ 3 

ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม

(74) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานสะลวงนอก หมูที่ 3 

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(75) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานหนองอาบชาง หมูที่ 1 

ตําบลสันโปง อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม

(76) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานโปงไฮ หมูที่ 15 ตําบลแมสาว เชื่อม บานจะนะ หมูที่ 12 ตําบลแมอาย

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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(77) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยบงเหนือ หมูที่ 3 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อม บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับ บานปาลัน หมูที่ 5 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(78) โครงการปรับปรุงถนน บานโปงไคร หมูที่ 5 , บานบวกเตย หมูที่ 8 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

เชื่อม บานหวยคอก หมูที่ 3 ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(79) โครงการปรับปรุงถนน บานบวกจั่น หมูที่ 7, บานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

เชื่อม บานแมขนิลเหนือ หมูที่ 6 ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(80) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พรอมบดอัด สายบานดงปาสัก หมูที่ 9 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บานหนองบัว 

หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(81) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พรอมบดอัด บานดง หมูที่ 5 ตําบลแมทะลบ เชื่อม บานทา หมูที่ 2 ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(82) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พรอมบดอัดแนน บานแมจา (บ.ปางเบาะ) หมูที่ 4 ตําบลทุงขาวพวง 

ถึง บานขุนครอง หมูที่ 6 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานเวียงแหง หมูที่ 4 ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(83) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานแปลง 1 หมูที่ 2, บานแปลง 4 หมูที่ 3  ตําบลมืดกา เชื่อม บานสันติสุข  

หมูที่ 7 ตําบลดอยเตา  อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม

(84) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานปากลวยพัฒนา หมูที่ 14  ตําบลแมสอย เชื่อม บานขุนแปะ  หมูที่ 12 

ตําบลบานแปะ  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม

(85) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานใหมสันตึง หมูที่ 8  ตําบลขวงเปา เชื่อม บานตาดหมื่น หมูที่ 16 

ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม

(86) โครงการปรับถนน บานหวยยา หมูที่ 4 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(87) โครงการปรับถนน บานแมตะละมง หมูที่ 7 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1

ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(88) โครงการปรับปรุงถนน บานแมกอนหนองแขม หมูที่ 11 ตําบลเมืองนะ  เชื่อม บานหนองเตา  หมูที่ 15 

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(89) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(90) โครงการปรับปรุงถนน หลังวัดแมแอน บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางเหว หมูที่ 3 

ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(91) โครงการปรับปรุงถนน บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานสะลวงนอก  หมูที่ 3 ตําบลสะลวง

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(92) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองชาง หมูที่ 7 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บานแมกุงนอย หมูที่ 9 

ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
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(93) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานทรายทอง หมูที่ 7 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อม บานทุงหา หมูที่ 5 ตําบลปาตุม

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(94) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดงปาแดง หมูที่ 8 ตําบลบานโปง เชื่อม บานหนองครก หมูที่ 10 

และบานหนองปด หมูที่ 2 ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(95) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานน้ําบอใหม หมูที่ 5 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานเมืองนอย หมูที่ 4 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

(96) โครงการปรับปรุงถนน บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานสะลวง หมูที่ 2 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(97) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(98) โครงการบดอัดดินถนนลูกรัง ถนนเชื่อมระหวางตําบล บานใหมหลายฝาง หมูที่ 10, บานหนองออม หมูที่ 11

ตําบลแมขา เชื่อม บานแมปาไผ หมูที่ 11, บานดอยปาไผ หมูที่ 15 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(99) โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแนน ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

ชวงที่ 1 สายหนองแสล็ป บานสันปาไหน หมูที่ 9, บานสันตนเปา หมูที่ 7 ตําบลแมขา อําเภอฝาง 

เชื่อม บานหวยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

ชวงที่ 2 ถนนสายทุงปาง บานสันปาไหน หมูที่ 9 ตําบลเวียง เชื่อม ถนนคลองชลประทาน บานสันมวง หมูที่ 3,

บานมิตรภาพ หมูที่ 12 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(100) โครงการปรับเกรดถนน พรอมลงลูกรัง บานเชียงหมั้น หมูที่ 5 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม อุทยานดอยเวียงผา 

บานแมทะลบ หมูที่ 1, บานหนองปาซาง หมูที่ 8 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(101) โครงการปรับเกรดถนน พรอมลงลูกรัง บานหวยบง หมูที่ 7 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ 

เชื่อม บานแมงอนขี้เหล็ก หมูที่ 4 ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(102) โครงการปรับเกรดถนน พรอมบดอัด บานปาแดง หมูที่ 2 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมกับ บานหัวฝาย หมูที่ 8 ตําบลปาแดด อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย

(103) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานดงมะนะ หมูที่ 6  ตําบลทาเดื่อ  เชื่อม บานผาจุก  หมูที่ 8 ตําบลดอยเตา

อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม

(104) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานแมตูบ หมูที่ 9  ตําบลโปงทุง  เชื่อม บานฉิมพลี  หมูที่ 4 ตําบลดอยเตา

อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม

(105) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานขุนยะ หมูที่ 5  ตําบลบานหลวง เชื่อม บานขุนแตะ  หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม

(106) โครงการปรับเกรดถนนสาย บานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4  ตําบลดอยแกว  อําเภอจอมทอง เชื่อม บานกองแขก  

หมูที่ 7 ตําบลกองแขก  อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม

(107) โครงการปรับถนน บานวัดจันทร หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อม บานเมืองแปง หมูที่ 1 ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
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(108) โครงการปรับถนน บานแมตะละเหนือ หมูที่ 2 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานมอนยะ 

หมูที่ 13 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(109) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ 

2.2 งานขุดลอกลําน้ํา/ลําหวย/ลําเหมืองสาธารณะโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกล 

(1) โครงการขุดลอกลําหวยแมกะ บานแมกะ หมูที่ 8 ตําบลเชียงดาว (เขต ทต.เชียงดาว) เชื่อม  บานเชียงดาว 

หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(2) โครงการขุดลอกลําหวยแมวังนอย  บานสันหาง หมูที่ 3 , บานปากอ หมูที่ 4, บานใหมโพธิ์งาม หมูที่ 6, 

บานหลวง หมูที่ 1 , บานปาแดด หมูที่ 2  ตําบลบานหลวง เชื่อม บานสันปอธง  หมูที่ 2  ตําบลสันตนหมื้อ

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(3) โครงการขุดลอกลําน้ําหวยไคร บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ เชื่อม บานสันตนดู หมูที่ 8 ตําบลสันทราย

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(4) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองบัวใต บานหลายฝาง หมูที่ 6 ตําบลแมขา ใชประโยชน รวมกับ 

บานปารวก หมูที่ 5  ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ

(5) โครงการขุดลอกลําเหมืองเด็กชาย บานดอนจืน หมูที่ 3, บานปาเก็ดถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผึ้ง 

เชื่อม บานกูเสือ หมูที่ 1 ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

(6) โครงการขุดลอกลําเหมืองงู บานศรีบัวเงิน หมูที่ 2 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง เชื่อม บานเชียงขาง หมูที่ 7 

บานศรีบุญเรือง หมูที่ 3, บานศรีสองเมือง หมูที่ 2, บานตนโชคหลวง หมูที่ 1 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี 

เชื่อม บานหนองปาแสะ หมูที่ 1 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

(7) โครงการขุดลอกลําเหมืองกอปู  บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา เชื่อม บานตนกอก หมูที่ 4 

ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(8) โครงการขุดลอกลําเหมืองทากาน บานปากลวย หมูที่ 13 ตําบลแมกา เชื่อม บานดงขี้เหล็ก หมูที่ 9 

ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(9) โครงการขุดลอกลําเหมืองคลองหญาเหลี้ยว  บานหนองตอง  หมูที่ 3, บานเกาะ หมูที่ 5, บานปาลาน หมูที่ 4,

บานทาขี้นาค หมูที่ 6 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บานแมของเหนือ หมูที่ 11 ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(10) โครงการขุดลอกลําเหมือง บานทุงออ หมูที่ 1 ตําบลสันกลาง เชื่อม ลําเหมืองเขตตําบลทุงตอม 

อําเภอสันปาตอง, ลําเหมืองบานแมกุงบก หมูที่ 2 ตําบลสันกลาง เชื่อม ลําเหมืองเขตตําบลยุหวา 

และตําบลทุงตอม, ลําเหมืองบานหนองเขียว หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง เชื่อม ตําบลหารแกว อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

(11) โครงการขุดลอกลําเหมืองฮองหา บานตนเปา หมูที่ 1 ตําบลตนเปา เชื่อม บานสันโปง หมูที่ 8 ตําบลสันปูเลย

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
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(12) โครงการขุดลอกลําน้ําแมปูคา บานปูคาเหนือ หมูที่ 5 ตําบลแมปูคา เชื่อม  บานปาสักขวาง หมูที่ 13 

ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

(13) โครงการปรับปรุงสภาพลําหวยแมเหียะ – แมขัวเดง บานทาใหมอิ หมูที่ 5, บานดอนชัย หมูที่ 4 , 

บานปาแดดใต หมูที่ 7  ตําบลปาแดด  อําเภอเมือง เชื่อม บานสันผักหวานนอย หมูที่ 7  ตําบลสันผักหวาน

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(14) โครงการขุดลอกลําเหมือง บานตนกุก หมูที่ 7 ตําบลสุเทพ เชื่อม บานปาเปา หมูที1่0 ตําบลแมเหียะ  

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

(15) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมกุง บานบอน้ําหลวง หมูที่ 2 ตําบลน้ําบอหลวง  เชื่อม บานปาตัน หมูที่ 4 

ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(16) โครงการขุดลอกลําเหมืองศรีหมื่น บานแพะสันใหม หมูที่ 3 ตําบลบอน้ําหลวง อําเภอสันปาตอง  

เชื่อม บานหวยสม  หมูที่ 5  ตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(17) โครงการขุดลอก บานปางขี้เหล็ก หมูที่ 1 ตําบลทุงป เชื่อม บานเตาไห หมูที่ 6 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

(18) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน (วังมะหลอด) บานสันปากอ หมูที่ 2 ตําบลแมคะ 

เชื่อม บานสันตนดู หมูที่ 8, บานใหมสันตนดู หมูที่ 11 ตําบลสันทราย เชื่อม บานปางผึ้ง หมูที่ 16 

ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

(19) โครงการขุดลอกลําเหมือง บานวัวลาย หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร เชื่อม บานคันธรส หมูที่ 1, บานหนองบัว 

หมูที่ 10, บานทุงแพง หมูที่ 11, บานหนองไคร หมูที่ 9 , บานบวกครก หมูที่ 2 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง

เชื่อม บานแมของกลาง หมูที่ 9 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(20) โครงการขุดลอกลําเหมืองคลองยาเหลว บานหนองตอง หมูที่ 3 ซอยทุงดินทอง ผาน บานเกาะ หมูที่ 5, 

บานปาลาน หมูที่ 4, บานทาขี้นาค หมูที่ 6, (ลําเหมืองกลาง) ผาน บานหนองชาง หมูที่ 7, 

บานหนองไคร หมูที่ 9, บานปาเปา หมูที่ 8, บานเดน - ปาแดง หมูที่ 14 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง 

เชื่อม บานแมของกลาง หมูที่ 9, บานรองขุด หมูที่ 11 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(21) โครงการขุดลอกหวยแมหาด บานดอยเตา หมูที่ 3 ตําบลดอยเตา เชื่อม บานโปงทุง หมูที่ 5 ตําบลโปงทุง 

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(22) โครงการขุดลอกลําน้ําแมโกน บานปาเสี้ยว หมูที่ 3 ตําบลเวียง เชื่อมกับ บานแมงัด หมูที่ 4 ตําบลทุงหลวง

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(23) โครงการขุดลอกลําเหมืองฝายหิน บานสันมะกอกหวน หมูที่ 9 ตําบลแมงอน เชื่อม บานสันมวง หมูที่ 3, 

บานสันปาไหน หมูที่ 9, บานมิตรภาพ หมูที่ 12 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(24) โครงการขุดลอกลําเหมืองฝายแมทะลบ บานแมทะลบ หมูที่ 1 ตําบลทะลบ เชื่อมกับ บานทา หมูที่ 2 

ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(25) โครงการขุดลอกลําเหมือง บานปาแดง หมูที่ 8 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ  เชื่อม บานเดน หมูที่ 8 

ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
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(26) โครงการขุดลอกน้ําแมซอน บานใหม หมูที่ 3 ตําบลเมืองงาย เชื่อมบานแมซอน หมูที่ 4 เชื่อม ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(27) โครงการขุดลอกลําน้ําแมขอน ชวงอางเก็บน้ําแมขอน บานแมขอน หมูที่ 4 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง 

หมูที่ 13 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(28) โครงการขุดลอกลําน้ําแมเตี้ยะ บานแมเตี้ยะ หมูที่ 3 ตําบลดอนแกว เชื่อม บานทุงปูน หมูที่ 10 ตําบลสบเตี้ยะ

อําเภอจอมทอวง จังหวัดเชียงใหม

(29) โครงการขุดลอกลําน้ํา บานหวยยา หมูที่ 4 ตําบลแจมหลวง เชื่อม บานวัดจันทร หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

(30) โครงการขุดลอกลําน้ํา บานแจมนอย หมูที่ 5 ตําบลบานจันทร เชื่อม บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

(31) โครงการขุดลอกลําหวยแมนาวาง บานโปงพัฒนา หมูที่ 10, บานใหมทรายคํา หมูที่ 8, บานปาแดด หมูที่ 2,

บานหลวง หมูที่ 1, บานปาแดด หมูที่ 2 ตําบลบานหลวง เชื่อม บานสันปอธง หมูที่ 2 ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(32) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสา บานปามวง หมูที่ 5 ตําบลแมแรม เชื่อมกับ บานทาไคร หมูที่ 2 ตําบลแมสา

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(33) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมขานอย บานสันมะกอกหวาน หมูที่ 9 ตําบลแมงอน เชื่อม หนองน้ําเก็บน้ําบวกหา

บานดงปาลัน หมูที่ 2 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(34) โครงการขุดลอกลําน้ําหวยเดื่อ บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 ตําบลแมขา เชื่อม บานปาแดง หมูที่ 2 

ตําบลแมทะลบ เชื่อม บานปารวก หมูที่ 5 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(35) โครงการขุดลอกน้ําปงบริเวณสบหนอง บานวังจอม หมูที่ 4 ตําบลเชียงดาว (เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว)

เชื่อม บานมวงฆอง หมูที่ 3 (เขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว) อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(36) โครงการขุดลอกลําน้ําแมปง บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(37) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมสานอย หมูที่ 4 ตําบลแมสา เชื่อม บานทองฝาย หมูที่ 2 ตําบลริมเหนือ 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(38) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสา บานพระนอน หมูที่ 5 ตําบลดอนแกว เชื่อม บานปารวก หมูที่ 6 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(39) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ชวงที่ 1 สายทุงปางเชื่อมหนองบัวตอง บานสันมวง หมูที่ 3, บานสันปาไหน หมูที่ 9 ตําบลเวียง

เชื่อม บานหวยโจเหนือ หมูที่ 13 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ชวงที่ 2 สายลําเหมืองหลายหวย บานสันปาไหน หมูที่ 9 ตําบลเวียง เชื่อม บานหวยโจเหนือ หมูที่ 4, 

บานหวยโจใต หมูที่ 13 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(40) โครงการขุดลอกสายเหมืองลึก บานปาไมแดง หมูที่ 9 ตําบลหนองบัว เชื่อม บานปางควาย หมูที่ 3 

ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
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(41) โครงการขุดลอกลําหวยกั้ง บานดอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง เชื่อม บานฝาย หมูที่ 3, 

บานทาหัด หมูที่ 4, บานตนผึ้ง หมู 5 ตําบลโปงน้ํารอน   อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(42) โครงการขุดลอกตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ

2.3 งานขุดเจาะบอบาดาล โดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชียงใหม ดังนี้ 

(1) โครงการเจาะบอบาดาล บานเชียงดาว หมูที่ 6 เขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

(2) โครงการเจาะบอบาดาล บานวังจอม หมูที่ 4 เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(3) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหม หมูที่ 1 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(4) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหลวง หมูที่ 4 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(5) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยเย็น หมูที่ 4 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(6) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองเบง หมูที่ 3 ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(7) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยมวง หมูที่ 8 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(8) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานคายนอกพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(9) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองบวกชาง หมูที่ 13 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(10) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยงูกลาง หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(11) โครงการเจาะบอบาดาล บานสันปาเกี๊ยะ หมูที่ 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(12) โครงการเจาะบอบาดาล บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(13) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานศรีคําชมพู หมูที่ 3 ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(14) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(15) โครงการเจาะบอบาดาล บานแมคาปู หมูที่ 3 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

(16) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดงหลวง หมูที่ 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(17) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกอสะเลียม หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(18) โครงการขุดเจาะบอบาดาลบริเวณที่สาธารณะ บานปาตาล หมูที่ 4 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

(19) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันปาคา หมูที่ 8 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(20) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันเหนือ หมูที่ 5, หมูที่ 6 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(21) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเกษตรพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(22) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาไมแดง หมูที่ 2 ตําบลปาปอง อําเภอสันทรายอ

(23) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณสุสานชางเคี่ยน บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม

(24) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณวัดเจ็ดยอด บานเจ็ดยอด หมูที่ 2 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม
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(25) โครงการเจาะบอบาดาล บานหวไร หมูที่ 9 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(26) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานน้ําแพร หมูที่ 4 ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(27) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหลา หมูที่ 10 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(28) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโรงวัว หมูที่ 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(29) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยไผ หมูที่ 2 , บานหนองบัว หมูที่ 3  ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม

(30) โครงการเจาะบอบาดาล ของ องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน บานดอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(31) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองหาร หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(32) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานรองเม็ง หมูที่ 2 ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(33) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยหอย หมูที่ 12 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม 

(34) โครงการขุดเจาะบอบาดาลแกไขปญหาภัยแลง บานโมงหลวง หมูที่ 6 ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

(35) โครงการขุดเจาบอบาดาล บานนันทาราม หมูที่ 4 ตําบลไชยสถาน  อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(36) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานโปงเย็น  หมูที่ 3  ตําบลสันทราย  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(37) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานดงปาแดง  หมูที่ 8  ตําบลบานโปง  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(38) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเปยงหลวง หมูที่ 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(39) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานกองลมใหม หมูที่ 10  ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(40) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานบอปุ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม 

(41) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสบสา หมูที่ 9 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(42) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานชางคํานอย หมูที่ 4 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(43) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาแป หมูที่ 7 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(44) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยน้ําขาว หมูที่ 1 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

(45) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานยางคราม หมูที่ 3 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

(46) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอนศรีสะอาด ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(47) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมนะ หมูที่ 2 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(48) โครงการขุดเจาะบอบาดาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(49) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองพนัง หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(50) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานบอพะแวน หมูที่ 12 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

(51) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเดน หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

(52) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยริน หมูที่ 6 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

(53) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโฮงหลวง หมูที่ 3 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

(54) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแทนดอกไม หมูที่ 6 ตําบลสบเตี้ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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(55) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแจมนอย หมูที่ 5 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

(56) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานออนกลางเหนือ หมูที่ 11 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

(57) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(58) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปางมะริว หมูที่ 2 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(59) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหมืองแร หมูที่ 6 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(60) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสองแคว หมูที่ 7 อําเภอสันทราย อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

(61) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานดงปาลัน หมูที่ 2 ตําบลแมขา อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม 

(62) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานรองออ หมูที่ 5 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม           

(63) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสุวรรณ หมูที่ 6 ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(64) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานศรีบุญเรือง หมูที่ 3 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(65) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกูลายมือ  หมูที่ 4  ตําบลทุงรวงทอง  อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม      

(66) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองโขง หมูที่ 3 , บานสารภี  หมูที่ 4  ตําบลขุนคง อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

(67) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปาขุย หมูที่ 3 ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม         

(68) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันตนบง หมูที่ 12  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม     

(69) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยแกว หมูที่ 3 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(70) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอนตัน หมูที่ 12 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(71) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานศรีดงเย็น หมูที่ 3 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

(72) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมขิ หมูที่ 1 ตําบลศรีดงเย็น  อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

(73) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกองแขกเหนือ  หมูที่ 7 ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม      

(74) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกองแขกใต  หมูที่ 11 ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(75) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสบเปง  หมูที่ 3 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม            

(76) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปางมวง  หมูที่ ๒  ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม        

(77) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานตนลาน  หมูที่ 7 ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม      

(78) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานทามะแกง  หมูที่ 7  ตําบลทาตอน  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(79) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานแมเหียะ  หมูที่ 2   ตําบลแมแวน  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(80) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานแมปาคี  หมูที่ 12  ตําบลสันทราย  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(81) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานจอง  หมูที่ 2  ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(82) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานมวงปอก  หมูที่ 3  ตําบลแสนไห  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(83) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโปงแยงใน หมูที่ 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(84) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานมวงคํา หมูที่ 3 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(85) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(86) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(87) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอนชัย หมูที่ 5 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
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(88) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหมดอนชัย หมูที่ 8 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

(89) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอน หมูที่ 2 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(90) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเมืองคอง หมูที่ 2 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(91) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานผาแตน หมูที่ 4 ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

(92) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดง หมูที่ 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(93) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแหลงจัดสรร หมูที่ 3 ตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

(94) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปอก หมูที่ 5 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

(95) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมแดด หมูที่ 4 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

(96) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอนชัย หมูที่ 5 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

(97) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานนางเหลียว หมูที่ 2 ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(98) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานศรีดอนแกว  หมูที่ 8  ตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(99) โครงการขุดเจาะบอบาดาล หยอมบานปาบงงามมูเซอ หมูที่ 11 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(100) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานมวงชุม หมูที่ 2 ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(101) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานนายางดิน  หมูที่ 12  ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(102) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานฮางต่ํา  หมูที่ 4  ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(103) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานหวยบงใต  หมูที่ 4  ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(104) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานทามะเกี๋ยง  หมูที่ 4  ตําบลสันทราย  อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(105) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(106) โครงการขุดเจาะบอบาดาล เทศบาลตําบลเชียงดาว หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

(107) โครงการาขุดเจาะบอบาดาล บานแมปาม หมูที่ 3 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(108) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยลึก หมูที่ 7 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(109) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานทุงโปง หมูที่ 4 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

(110) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดอยหลอ หมูที่ 4 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

(111) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมลบ หมูที่ 5 ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

(112) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแพะพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลสันมหาพล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(113) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานอมลอง หมูที่ 2 ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

(114) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสารภี หมูที่ 5 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

(115) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

(116) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานทราย หมูที่ 3 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(117) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแจมหลวง หมูที่ 6 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

(118) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานทุงเหลา หมูที่ 1 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

(119) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันปาสัก หมูที่ 6 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(120) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโพธิทอง หมูที่ 11 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(121) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานดง  หมูที่ 5  ตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
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(122) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกลาง หมูที่ 3 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(123) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมฮอยเงิน หมูที่ 2 ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(124) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาสักนอย หมูที่ 3  ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม     

(125) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานรองขุน หมูที่ 7  ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม     

(126) โครงการขุดเจาะบอบาดาลตางๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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