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สวนที่ 1 
บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน

สําหรับปงบประมาณแตละปซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน

เพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
แผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและ

แนวทางการพัฒนา ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลัง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ แผนพัฒนาสามปเปนการแปลง

ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ มีหลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได

มากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทาง การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรม 

ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 

ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

โดยนําโครงการจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให

กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  

ดังนั้นโครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมโดยเฉพาะใน

โครงการพัฒนาในปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้นมีสภาพความพรอม 2 ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของโครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/

กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. โครงการพัฒนาในปแรกของแผนพัฒนาสามปมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดสามารถ

กําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2560– 2562) 

1. เพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) และจัดทําโครงการพัฒนาเพ่ือขยายฐาน

การพัฒนาในดานตางๆ ในป พ.ศ.2560 – 2562 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม (พ.ศ.2560 – 2562)  

มีการประสานและบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ีแผนพัฒนาสามปของ 
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องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหมและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

3. เพ่ือเปนการเตรียมโครงการตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป

และนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

4. เพ่ือแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและ

การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

5. เพ่ือแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2560 – 2562) ไดดําเนินการ

จัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2559 ไดกําหนด

แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

ในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ (17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน

พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรฯ

รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคม

และชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน

ตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

และประชาคมทองถิ่น 

 -  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหาความตองการและขอมูล 

-  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทาํแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ขอ (18) แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณ

ประจําป 

- ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด 

- ผูวาราชการจังหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอขยายเวลาการจัดทํารางแผนพัฒนาของเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบล 

*** แผนพัฒนาสามปเม่ือไดรับอนุมัติประกาศใชแลวใหแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2560 – 2562) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. ประชุมรวมระหวางคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ประชาคมทองถ่ิน  

นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือจัดทํา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จังหวัดเชียงใหม (เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2559)  

2. แจงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมใหหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องคกรภาคประชาสังคม ประชาคมทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

เชียงใหม (เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2559) 

 

  

 พจิารณารางแผนพัฒนาสามป เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

คณะกรรมการ 

พัฒนาทองถิ่น 

    - พจิารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

*** สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอราง

แผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความ

เห็นชอบกอนแลวผูบ ริหารทองถิ่นจึ งพิจารณาอนุมั ติและ

ประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 

 

ผูบรหิารทองถิน่ 
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3. นําขอมูลท่ีไดจากการประชุมตามขอ 1 มาพิจารณาเพ่ือกําหนดประเด็นการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

4. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณาบูรณาการ

โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และนําเสนอบรรจุ 

ในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พรอมแจงใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของทราบ (เดือนเมษายน 2559) 

5. จัดทํารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562) และประชุมคณะกรรมการในองคกรจัดทํา

แผนพัฒนา (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559) 

5.1 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  

5.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือพิจารณา 

รางแผนพัฒนาสามป 

6. นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

(เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2559) 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนเครื่องมือท่ีจะชวยให 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการ

ดําเนินงานตางๆ ท่ีมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกันเพ่ือใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรในการบริหารของทองถ่ิน

อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

 

 

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



สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น

ในปที่ผานมา



 

 

สวนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 

2.1 สรุปสถานการณพัฒนา 

สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค 

SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 องคกรมีการแบงสวนราชการภายใน W1 สวนราชการภายในองคกร ยังไม  

 และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบตาม  สามารถจัดทําและเชื่อมโยงระบบ  

 โครงสรางอยางชัดเจนและเปนระบบ  ขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจเก่ียวกับ  

S2 องคกรมีการแบงสายงานการบังคับ  การพัฒนาทองถ่ิน 

 บัญชาตามลําดับท่ีชัดเจน W2 การปฏิบัติงานของแตละสวนราชการ  

S3 มีการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล  เนนการดําเนินงานตามภารกิจ  

 ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ ท่ีได  ของตนเอง เปนสวนใหญ ไมไดเนนหรือ  

 ดําเนินการ โดยผานทางเว็บไซตของ  ใหความสําคัญในการบูรณาการกับ  

 องคกรอยางสมํ่าเสมอ  หนวยงานอ่ืน 

S4 เปนองคกรหลักท่ีทําหนาท่ี W3 สวนราชการผูรับผิดชอบโครงการ  

 ในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  พัฒนาไมสามารถกําหนดหวงระยะเวลา  

 ในเขตจังหวัดเชียงใหม  ในการเนินการโครงการท่ีแนนอนได  

S5 มีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ  และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของ  

 แผนพัฒนาสามปขององคกรท่ี  โครงการมีความลาชาไมเปนไปตาม  

 สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา  หวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

 จังหวัดเชียงใหม  W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายไดเอง  

S6 มีกฎหมายรองรับการดําเนินงาน  ขององคกรเม่ือเทียบกับงบประมาณท่ี  

 ตามภารกิจอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว  ไดรับจัดสรรจากรัฐ และงบประมาณ  

S7 มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  รายจายท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา  

 การจัดการฝกอบรมและสงเสริม  มีจํานวนนอยมาก 

 ใหเขารับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S8 มีความเปนอิสระในการบริหาร W5 การใชจายงบประมาณขององคกร  

บางโครงการไมสามารถแสดงใหเห็น  

ถึงความคุมคาและประโยชน  

หลากหลายท่ีประชาชนจะไดรับ 

 งบประมาณของตนเองภายใต  

 กรอบอํานาจหนาท่ี  

S9 องคกรมีทรัพยากร เครื่องมือ  

 อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก 

 ในการทํางานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

 เหมาะสมกับการดําเนินงานตามภารกิจ 

 ท่ีรับผิดชอบ  

   

 

โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O1 เชียงใหมเปนศูนยกลางการคมนาคม T1 สภาพภูมิประเทศบางแหงเปนภูเขา  

 ขนสงและศูนยกลางการลงทุนทาง  ไมสามารถเก็บกักน้ําได บางแหงเปนท่ี 

 เศรษฐกิจของภาคเหนือ  ราบรองรับน้ําท่ีระบายมาจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

O2 เชียงใหมมีวัฒนธรรมลานนาท่ีโดดเดน  ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมซํ้าซาก  

 เปนเอกลักษณ ในรูปของขนบธรรมเนียม  สภาพพ้ืนท่ีเปนหินปูนทําใหน้ําบาดาล 

 ประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียนและ  ไมมีคุณภาพ ไมสามารถใชอุปโภค 

 จารีตตาง  ๆมีการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใช  บริโภค    

 ในการพัฒนาสนิคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ T2 การเปนเมืองใหญทําใหมีประชากรแฝง  

 เพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑของชุมชนและ  ท่ีเขามาทํางานและใชชีวิตเปน 

 ทองถ่ิน  จํานวนมาก ทําใหเกิดผลกระทบตอสังคม 

O3 เชียงใหมเปนศูนยกลางบริการการศึกษา   สิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค 

 จึงเปนแหลงท่ีสําคัญตอการพัฒนา T3 ปญหาราคาน้ํามันท่ีผันผวน มีการปรับ  

 ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ  ราคาข้ึน – ลง ไมแนนอน ซ่ึงกระทบตอ 

O4 เชียงใหมเปนศูนยรวมบริการทาง  ตนทุนการผลิตของผูประกอบการ 

 การแพทยของภาครัฐและเอกชนท่ีมี  โดยเฉพาะตนทุนการขนสงสินคาและ 

 ความทันสมัยและมีศักยภาพ สามารถ  วัตถุดิบ 

 รองรับการเขามาใชบริการในการรักษา   

 โรคเฉพาะทาง   
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O5 เชียงใหมมีความอุดมสมบูรณของ T4 ปญหาสภาพแวดลอมและภาวะอากาศ 

 ทรัพยากร ธรรมชาติและแหลงตนน้ํา  ท่ีเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดภัย 

 ลําธาร  ธรรมชาติ กระทบตอผลผลิตทาง 

O6 เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย   การเกษตร ขาดการวางแผนการผลิต  

 ท้ังดาน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม  ทําให เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตร 

 แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน  ลนตลาด พฤติกรรมการจําหนายสินคา 

 เชิงประวัติศาสตร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ  ผานพอคาคนกลาง ตนทุนการผลิตสูง 

 และอุทยานแหงชาติ  จากการใชสารเคมี 

O7 เชียงใหมเปนแหลงผลิตพืชผัก  T5 การแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 

 ผลไมและไมดอกไมประดับเมืองหนาว   สงผลกระทบตอภาพรวมของเศรษฐกิจ 

 สามารถสงออกและนํารายไดเขาสู  การทองเท่ียวสรางความกังวลและตองมี 

 จังหวัดจํานวนมาก  มาตรการเฝาระวังท่ีมีมาตรฐาน 

O8 เชียงใหมเปนศูนยกลางบริการ T6 สถานการณทางการเมืองและการชุมนุม 

 ดานสุขภาพ สามารถนําไปสู  ของกลุมตาง ๆ ท่ีมีความขัดแยง 

 การจางงานและสรางรายไดแกชุมชน  ทางความคิด ทําใหนักลงทุนและ 

O9 เชียงใหมมียุทธศาสตรดานการพัฒนาท่ี  นักทองเท่ียวไมมีความม่ันใจ  

 ชัดเจน เนนชุมชนเขมแข็ง สังคมนาอยู   สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและ 

 เศรษฐกิจยั่งยืน  การทองเท่ียวของจังหวัด 

O10 เชียงใหมมีสถานท่ีรองรับการจัด T7 ความคับค่ังของการจราจร การใช  

 กิจกรรมระดับนานาชาติ  สารเคมีในภาคการเกษตร หมอกควัน 

O11 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  จากการเผาการกําจัดขยะไมถูกวิธี 

 ของประเทศเพ่ือนบาน  หมอกควันจากไฟปา ปญหาฝุนละออง 

O12 สงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปน MICE CITY  ขนาดเล็กท่ีอยูในระดับท่ีเปนอันตราย 

O13 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความตื่นตัว  ตอสุขภาพ 

 ในปญหาสิ่งแวดลอมและมีเครือขาย T8 การเตรียมความพรอมในการกาว 

 ประชาชนท่ีมุงแกปญหาตาง ๆ   เขาสูประชาคมอาเซียน ในป 2558  

 ดานสิ่งแวดลอม  ของภาครัฐ กลุมองคกร กลุมผูประกอบการ  

   ยังไมไดรับการสงเสริมใหมีองคความรู  

   เพ่ือเตรียมพรอมรับมืออยางท่ีควรจะ 

   เปนท้ังดานโอกาสและผลกระทบ 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O14 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน   

 การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง   

 สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดให   

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ   

 หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ   

 ท่ีชัดเจนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 ในจังหวัดเชียงใหมใหความรวมมือ   

 ในการบูรณาการโครงการภายใต   

 หลักเกณฑการประสานแผนมากข้ึน   

O15 รัฐบาลใหความสําคัญตอการแกไข   

 ปญหาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม    

 ซ่ึงชวยกระตุนเศรษฐกิจภายในจังหวัด   

 ใหอยูรอดและเติบโต   

O16 รัฐบาลมีนโยบายนําประเทศไทยไปสู    

 การเปนประชาคมอาเซียนในป 2558   

 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอม   

 และความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ   

 สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและ   

 ความม่ันคง   
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 ผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จากผลการดําเนินงาน ป 2558 รวมท้ังสิ้น 315 โครงการ งบประมาณ 902,217,000 บาท (ขอมูล 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558) แยกเปน  

 โครงการดําเนินงานจริง จํานวน 285 โครงการ ดังนี้ 

- ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 218 โครงการ  

- อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 67 โครงการ 

- งบประมาณท่ีเบิกจายแลว 575,970,046.38 บาท  

 โครงการท่ียังไมไดดําเนินงาน จํานวน 30 โครงการ ดังนี้ 

- รอดําเนินการ จํานวน 12 โครงการ  

- ยกเลิกโครงการ จํานวน 18 โครงการ 
 

ยุทธศาสตร 

(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการดําเนินการ 

ต้ังไว  

แผนสามป (ป2558)* 

ดําเนินการจริง** 

แผนดําเนินงาน ป 2558*** 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  381 1,167,003,800  82 172,909,571.52   

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 53 231,461,000  16 67,322,900.00 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 15 53,600,000  4 11,926,944.20 

4. ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  5 112,500,000  3 69,421,867.00 

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 462,139,800  59 185,246,034.49 

6. ดานการพัฒนาการบรหิารจดัการบานเมืองท่ีด ี 11 189,605,900  13 19,735,855.83 

7. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

73 127,367,400  108 49,406,873.34 

รวม 609 2,343,677,900 285 575,970,046.38 

คิดเปนรอยละ 46.80 24.58 

* แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560), เพิ่มเติม ฉ.1 และเปล่ียนแปลง 1/2558, เพิ่มเติม ฉ.2 และเปล่ียนแปลง 2/2558 (รวม 3 เลม) 

** ดําเนินการจริง ไดแก โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว และโครงการอยูระหวางดําเนินการ 

*** จาํนวนโครงการตามแผนการดําเนนิงานในบางยุทธศาสตรมากกวาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ เนื่องจากโครงการตามแผนการดําเนินงาน 

   เปนกจิกรรมยอยของโครงการในแผนพัฒนาสามป  
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โครงสรางพื้นฐาน  

30% 

เศรษฐกิจ ทองเที่ยว 

12% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2% 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

12% 

ศึกษา คุณภาพชีวิต 

32% 

ปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

3% 

 

9%  

 

 

 
 

 

 

 

 

จากผลการดําเนินงาน ป 2558 ไมนับรวมโครงการประเภทจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ มีจํานวน 195 โครงการ 

สามารถสรุปความสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับตาง ๆ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มีโครงการท่ี

สอดคลองตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนินการจริง 
รอ 

ดําเนินการ 

ยก 

เลิก แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

1. การสรางความเปนธรรมในสังคม 43 35 2 2 4 

2. การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

    อยางยั่งยืน 
60 42 7 1 10 

3. ความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 

    และพลังงาน 
63 20 42 1 0 

4. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต 

    อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
10 9 0 0 1 

5. การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมภิาค 

    เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
9 4 4 0 1 

6. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

    อยางยั่งยืน 
10 4 0 6 0 

รวม 195 114 55 10 16 

 

กราฟแสดง 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ท่ีดําเนินการจริง 

ในป 2558 

ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม 

  

 

 

 บริหารจัดการ 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) มีโครงการ

ท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนินการจริง 
รอ 

ดําเนินการ 

ยก 

เลิก แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

1. สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม 

    เพ่ือสรางบรรยากาศท่ีสวยงามและมเีสนห 
10 4 0 6 0 

2. สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการให 

    โดดเดน และมีคณุคา มุงเนนผลิตภณัฑ 

    เพ่ือสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศลิปวัฒนธรรม 

    การทองเท่ียว  

8 6 1 0 1 

3. ยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน 

    อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุม 

    และนิทรรศการ อุตสาหกรรมบริการการศึกษา 

    และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรปู เพ่ือรองรับ 

    การทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ 

    อาเซียน 

76 29 44 1 2 

รวม 94 39 45 7 3 

หมายเหตุ : มีโครงการท่ีไมสอดคลองตามยุทธศาสตร 101 โครงการ   
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3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2561) มีโครงการท่ีสอดคลองตามยุทธศาสตรดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ตาม

แผนฯ 

ดําเนินการจริง 
รอ 

ดําเนินการ 

ยก 

เลิก แลว 

เสร็จ 

ระหวาง

ดําเนินการ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดลุและยั่งยืน 78 30 46 1 1 

2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมปิญญา  

    จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ 

    กับการเปลี่ยนแปลง 

53 38 4 0 11 

3. การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลังงานและ 

    สิ่งแวดลอมเพ่ือเปนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
10 4 0 6 0 

4. การสรางความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุข 

    ของประชาชน 
11 7 3 1 0 

5. การพัฒนาระบบบรหิารจดัการภาครัฐ  

    และการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

    โปรงใสและเปนธรรม 

43 35 2 2 4 

รวม 195 114 55 10 16 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
        ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2558 
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2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมมีการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 ดานความพึงพอใจของโครงการ โดยการติดตาม ตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง

ท่ีอยูระหวางการดําเนินงาน และ/หรือโครงการท่ีดําเนินงานแลวเสร็จ โดยกระจายตามลักษณะท้ัง 4 โซน  

ทางภูมิศาสตรในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม และพิจารณาคัดเลือกโครงการครอบคลุมยุทธศาสตรอยางนอย 3 ดาน ดังนี้ 

1. โครงการออกหนวยเคลื่อนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม บริการประชาชน ประจําป 2558 

ณ อําเภอดอยหลอ และ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ตามยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการศึกษาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 6,730,300 บาท และไดทยอย

จัดโครงการกระจายครอบคลุมท้ังจังหวัดเชียงใหมท้ังสิ้น 25 อําเภอ เพ่ือแกไขปญหาและตอบสนอง

ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงมีบทบาทท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

มีอํานาจและหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะประโยชนท่ีมุงตอประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน

โดยสวนรวม และเนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบครอบคลุม 

ท้ังจังหวัด 25 อําเภอ ซ่ึงบางอําเภออยูหางไกล จึงเปนเรื่องยากท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีหางไกลจะเขาถึง

การบริการสาธารณะประโยชนตาง ๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จึงไดดําเนินการ

โครงการออกหนวยเคลื่อนท่ี อบจ.เชียงใหม บริการประชาชน ประจําป 2558 เพ่ือใหบริการ

สาธารณะประโยชน ตอประชาชนในแตละอําเภอ เผยแพรความรู ขอมูลขาวสาร และรับฟงปญหา 

ขอเสนอแนะ ความตองการของประชาชนในแตละอําเภอ  

ผลจากการประเมินพบวาการบริการ/กิจกรรมตาง ๆ ของโครงการออกหนวยเคลื่อนท่ีฯ ท่ีมี

ประชาชนจากท้ัง 2 อําเภอไดแก อําเภอดอยหลอ และอําเภอจอมทองเขารับบริการมากท่ีสุดไดแก 

การบริการตัดผม – เสริมสวย จํานวนท้ังสิ้น 48 คน คิดเปนรอยละ 55.17 โดยคิดเทียบจากกลุม

ตัวอยางท้ังหมดท่ีถูกสุมจํานวนท้ังสิ้น 87 คน รองลงมาไดแก การบริการตรวจเช็ค ซอมเครื่องยนต 

รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ในสวนบริการ/กิจกรรม 

ดานอ่ืนๆ มีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน เชน การบริการใหความรูคําปรึกษาโรคติดตอในพืชและสัตว  

การออกรานจําหนายผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินแตละพ้ืนท่ี มีจํานวน 25 และ 26 คนตามลําดับ  

ขอเสนอแนะของประชาชน มีความเห็นวาในการจัดโครงการครั้งตอไปควรมีการประชาสัมพันธ

ใหทราบมากกวานี้ สถานท่ีในการจัดงาน ณ อําเภอดอยหลอ ควรมีความกวางขวาง และควรเพ่ิม

ระยะเวลาในการใหบริการมากยิ่ง ข้ึนโดยเฉพาะการบริการตรวจเช็ค ซอมเครื่องยนตเล็ก 

รถจักรยานยนต และเครื่องใชไฟฟา มีประชาชนจํานวนมากท่ีตองการใชบริการนี้แตการบริการมีไมเพียงพอ

กับความตองการใชบริการ 

2. โครงการงานวันเงาะโรงเรียนและของดีอําเภอแมแตง ประจําป 2558 ตามยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการศึกษา

และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรไดจําหนายผลผลิตของเงาะโรงเรียน 

โดยตรงสูลูกคา อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรไดพบปะ เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูเทคนิค

ทางดานการเพาะปลูก เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาใหมีปริมาณและคุณภาพดีข้ึน 
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องคการบริหารสวนตําบลสบเปง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในอําเภอแมแตง ไดเล็งเห็น

ความสําคัญของผลิตผลของเงาะโรงเรียนท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอําเภอแมแตง จึงไดจัดงานวันเงาะโรงเรียน

และของดีอําเภอแมแตง ป 2558 ข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางการจําหนายผลผลิตใหแกเกษตรกร 

เพ่ิมรายไดใหแกเกษตรกร และยังเปนการประชาสัมพันธเงาะโรงเรียนและสินคาของอําเภอแมแตง 

ใหเปนท่ีรูจักแกประชาชนท่ัวไป ซ่ึงโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหาร 

สวนจังหวัดเชียงใหมภายใตโครงการพัฒนาอาชีพและสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 100,000 บาท  

ผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเขาชมงานท่ีมีตองานวันเงาะโรงเรียนและของดีอําเภอแมแตง 

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากในทุก ๆ ดาน เชน ดานการประชาสัมพันธของขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง

สําหรับการจัดงานในครั้งนี้ คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.83 ดานความสวยงาม และความสะอาดของสถานท่ี

จัดงานโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 3.51 และ 3.60 ตามลําดับ ดานกิจกรรมการจัดประกวดผลผลิตเงาะโรงเรียน

มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ดานปริมาณของผลิตภัณฑตางๆ ในแตละซุมท่ีนํามาจําหนายในงานมีเพียงพอ

ตอความตองการ คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.86 สําหรับภาพโดยรวมของการจัดงานในครั้งนี้ ผูเขาชมมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.69 

ขอเสนอแนะจากประชาชนผู เขาชมงาน มีความเห็นวาควรมีสถานท่ีจอดรถท่ีสะดวก 

กวางขวางมากกวานี้ รวมถึงควรปรับปรุงทางเดินเทาสําหรับผูเขาชมภายในงานใหสะอาดและสะดวก

มากข้ึน 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของกลุมเกษตรกรและผูประกอบการท่ีมีตองานวันเงาะ 

โรงเรียนและของดีอําเภอแมแตง ในทุกขอท่ีประเมินมีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก เชน  

ดานการประชาสัมพันธของขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ คิดเปนคะแนน 

เฉลี่ย 3.70 ดานจํานวนผูเขาเยี่ยมชมหรือเท่ียวภายในงานมีความเหมาะสม คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 

3.60  ดานกิจกรรมเพ่ือดึงดูดผูชมหรือนักทองเท่ียวท่ีมาเยี่ยมชมภายในงาน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 

3.75  ดานเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนองคความรูในการปลูกเงาะโรงเรียนระหวางกลุม คิดเปน

คะแนนเฉลี่ย 3.75  

ขอเสนอแนะจากกลุมเกษตรกรและผูประกอบการ มีความเห็นวาควรเนนการประชาสัมพันธ 

การจัดงานใหท่ัวถึงมากกวานี้ และอยากใหมีการจัดงานนี้ทุกๆ ป เพ่ือสนับสนุนผลิตผลของกลุม

เกษตรตอไป 

3. โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ซ่ึงมีขนาดความกวาง 

4.00 – 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร ณ บานปางกวาง หมูท่ี 13 ตําบลอินทขิล 

อําเภอแมแตง เชื่อมบานแกงปนเตา หมูท่ี 10 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

ตามยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนท่ีองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมไดรับโอนมาจาก รพช. ปจจุบันอยูในสภาพท่ีชํารุดทรุดโทรม เปนหลุมเปนบอ 

และมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้ง ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการสัญจรไป โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุน
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งบประมาณ 1,958,000 บาท และไดดําเนินงานแลวเสร็จ โดยกองชาง องคการบริการสวนจังหวัด

เชียงใหม เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพถนนกอนการปรับปรุงวา

มีสภาพท่ีชํารุด ทรุดโทรม และมีสภาพเปนหลุมเปนบอจํานวนมาก ทําใหเกิดน้ําขังเวลาฝนตก โดยมีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.60 และเม่ือสอบถามความคิดของ

ประชาชนตอสภาพของถนนหลังปรับปรุงแลวเสร็จ พบวา ถนนมีสภาพผิวจราจรเรียบข้ึน จํานวน

หลุมบอลดลงอยางเห็นไดชัด โดยมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.46  

ถนนมีสภาพผิวจราจรท่ีแข็งแรงและทนทานมากข้ึนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก คิดเปนคะแนน

เฉลี่ย 4.18  

นอกจากนั้นประชาชนยังมีความคิดเห็นตอผลกระทบหลังปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งข้ึน ปริมาณอุบัติเหตุอันเกิดจากการชํารุดของ

ถนนมีจํานวนลดลง และประเด็นในเรื่องความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมีมากยิ่งข้ึน 

โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 3 ประเด็น คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.52 4.26 และ 

4.30 

ขอเสนอแนะจากประชาชน เสนอใหทํารองน้ําสองขางถนน เพราะเวลาฝนตกมีโคลนทับถม

เต็มถนนไปหมด และเม่ือโคลนแหงจึงกอใหเกิดปริมาณฝุนละอองเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น

ประชาชนยังเสนอใหทําการซอมแซมถนนสายนี้ตลอดท้ังสาย 

4. โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน บานแมกุงหลวง หมูท่ี 6 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม โครงการนี้ ใชงบประมาณจากโครงการจัดซ้ือวัสดุ เชื้อเพลิงและหลอลื่น  

ในยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน ดานคมนาคม ขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการฯ แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2558  โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 83,428.80 บาท 

ดานผลการดําเนินงานของโครงการ ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด

ในทุกหัวขอประเมิน โดยพบวา หัวขอประเมินดานการตรวจสอบประสิทธิภาพของลําเหมือง 

เม่ือขุดลอกแลว มีคะแนนเฉลี่ย 4.63  ดานการติดตามผลการดําเนินโครงการอยางใกลชิดตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอของผูรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.58 ดานปริมาณน้ําท่ีไดจากลําเหมืองมีเพียงพอ 

ตอการใชเพ่ือการเกษตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ดานสภาพของลําเหมืองเม่ือขุดลอกแลว มีคะแนน

เฉลี่ย 4.47 และดานลําเหมืองมีปริมาณน้ําไหลมากเพียงพอ มีคะแนนเฉลี่ย 4.42  

สําหรับความพึงพอใจโดยรวมตอโครงการดังกลาว ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

โดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.84  

ขอเสนอแนะจากประชาชน มีความคิดเห็นวาโครงการดังกลาวไดรับความสะดวกจากทางองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนอยางดี หากมีโครงการใหมอยากใหเพ่ิมระยะเวลาการดําเนินงานให



- 16 - 

มากกวาเดิม เนื่องจากบางครั้งโครงการมีอุปสรรค และเห็นวาโครงการนี้ทําใหเกษตรกร ชาวสวน 

ชาวนา ไดรับประโยชนเปนอยางมาก อยากใหมีโครงการนี้ตลอดไป 

5. โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาแดดกลาง หมูท่ี 13 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด

เชียงใหม ซ่ึงใชงบประมาณจากโครงการจัดซ้ือวัสดุกอสราง วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น และวัสดุ

สําหรับงานขุดเจาะบอบาดาล ในยุทธศาสตรท่ี 6 การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม แนวทางการพัฒนาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการนี้ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณ 137,366.17 บาท  

ผลการประเมินความคิดเห็นของประชาชนผูไดรับประโยชนจากโครงการขุดเจาะบอบาดาล 

ผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจดานการดําเนินงานของโครงการอยูในระดับมากทุกหัวขอ ยกเวน

หัวขอการรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะของชุมชนหรือหมูบานเพ่ือนําขอมูลไปใชในการบริหาร

โครงการท่ีผูตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาหัวขอประเมิน 

ดานการฝกอบรมการใชงาน การดูแลระบบ ใหความรูดานน้ําบาดาลและการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ ดานการบริหารจัดการโครงการอยางเปนข้ันตอน ดานการประชาสัมพันธขอมูลการ

ดําเนินงานใหกับชุมชนหรือหมูบาน มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.50 เทากัน และเม่ือพิจารณา

ดานผลการดําเนินงานของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับมากเปนสวนใหญ โดยพบวา หัวขอ

ประเมินดานสถานท่ีตั้งของบอบาดาล มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 

4.50 หัวขอประเมินดานการติดตั้งระบบและการตรวจสอบการทํางานของบอบาดาลอยูในระดับมาก 

คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.00 หัวขอประเมินดานคุณภาพน้ําท่ีไดจากบอบาดาลและดานปริมาณน้ํา 

เพ่ือใชการอุปโภคและบริโภคมีเพียงพอตอการใชในชีวิตประจําวันอยูในระดับมากเชนกัน โดยคิดเปน

คะแนนเฉลี่ย 3.80 เทากัน และสุดทายคือหัวขอดานการติดตามผลการดําเนินโครงการอยางใกลชิด

ตอเนื่องและสมํ่าเสมอของผูรับผิดชอบ คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.40  

 สําหรับความพึงพอใจโดยรวมตอโครงการดังกลาว ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

โดยคิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.00 

6. โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต ซ่ึงมีขนาดความกวาง 

4.00 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.05 เมตร ณ บานแมกวงเหนือ หมูท่ี 6 ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานขาวแทนนอย หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

ตามยุทธศาสตรท่ี 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องจากถนนสายดังกลาวอยูในสภาพท่ีชํารุดทรุดโทรม

เปนหลุมเปนบอ และมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบอยครั้งเปนอุปสรรคตอการสัญจรไปมาของประชาชน 

ในพ้ืนท่ีโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 4,000,000 บาท แตใชดําเนินการเพียง 

3,715,000 บาท และดําเนินงานแลวเสร็จ โดยกองชาง องคการบริการสวนจังหวัดเชียงใหม  

ผลการสํารวจพบวาประชาชนมีความคิดเห็นตอสภาพถนนกอนการปรับปรุงวามีสภาพท่ีชํารุด 

ทรุดโทรม และมีสภาพเปนหลุมเปนบอจํานวนมาก ทําใหเกิดน้ําขังเวลาฝนตก โดยมีระดับความคิดเห็น
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อยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.31 และเม่ือสอบถามความคิดของประชาชนตอสภาพของ

ถนนหลังปรับปรุงแลวเสร็จ พบวา ถนนมีสภาพผิวจราจรเรียบข้ึน จํานวนหลุมบอลดลงอยางเห็นไดชัด 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.23 ถนนมีสภาพผิวจราจรท่ีแข็งแรงและ

ทนทานมากข้ึน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนเดียวกัน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.31  

 นอกจากนั้นประชาชนยังมีความคิดเห็นตอผลกระทบหลังปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 

ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ การสัญจรไปมาสะดวกมากยิ่งข้ึน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปน

คะแนนเฉลี่ย 4.46  ปริมาณอุบัติเหตุอันเกิดจากการชํารุดของถนนมีจํานวนลดลง มีความคิดเห็น 

อยูในระดับมาก คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.77 และประเด็นในเรื่องความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชนมีมากยิ่งข้ึน มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.31 

ขอเสนอแนะจากประชาชน มีขอเสนอเปนไปในทิศทางเดียวกันคือ ตองการใหมีการปรับปรุง

ซอมแซมผิวจราจรเพ่ิมเติมใหไดตลอดเสนทางซ่ึงเหลือระยะทางอีกประมาณ 200 เมตร 

7. โครงการเครือขายเชียงใหมรวมใจปองกันการทุจริต ประจําป 2558 ณ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ตามยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ซ่ึงเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ประจําจังหวัดเชียงใหม และมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน โดยองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมสนับสนุนงบประมาณจํานวน 167,550 บาท ภายใตโครงการเสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความรูความเขาใจ  

ปลูกจิตสํานึก และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมในเรื่องของการทุจริตคอรรัปชั่น และกอใหเกิด 

ความตระหนักถึงผลของการทุจริตคอรรัปชั่น กระตุนใหเด็กและเยาวชนมีความสนใจในเรื่องการปองกัน

การทุจริตคอรรัปชั่น การปองกันและปราบปรามการทุจริตมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีทางจังหวัดเชียงใหม

จะตองมีการจัดการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงถือเปนกรณีท่ีรัฐบาลไดใหความสําคัญ

อยางยิ่ง โดยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมถือเปนหนึ่งในมหานครแหงการศึกษา ความเรงดวนในการสราง

และบูรณาการ กิจกรรมหรือโครงการท่ีสงผลตอการตอตานการทุจริตของหนวยงานทองถ่ินกับ

สถานศึกษา จึงมีความสําคัญตอสังคมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก 

ความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการฯ ดานการดําเนินงานของโครงการในประเด็นตางๆ พบวา 

ในดานการประชาสัมพันธขอมูลโครงการใหกับประชาชนท่ัวไปอยางท่ัวถึง และดานการบรรยายให

ความรูเก่ียวกับภาพถายซ่ึงสามารถถายทอดถึงปญหาทุจริตคอรรัปชั่น มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ท้ัง 2 ดาน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 3.66 และ 3.97 ตามลําดับ สวนในดานกิจกรรม การอบรมให

ความรูมีประโยชนตอการปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่น มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ

มากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.26  

สวนดานผลการดําเนินงานของโครงการ ผูเขารวมมีความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

ภายหลังจากการเขารวมโครงการนี้ ผูเขารวมมีความตระหนักถึงผลกระทบและความเสียหายตอ 

การทุจริตคอรรัปชั่น ผูเขารวมมีความสนใจในเรื่องการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นเพ่ิมมากข้ึนและ
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ผูเขารวมตองการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนขบวนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยท้ัง 3 ดาน 

มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากท่ีสุด คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 4.21 4.24 และ 4.24 ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะจากผูเขารวมผูเขารวมโครงการมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดโครงการฯ เชน 

ตองการใหมีการแสดงละครท่ีชี้ใหเห็นผลเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่น และตองการใหมีการแสดง

ท่ีหลากหลายกวานี้ เชน มีการนําการแสดง 4 ภาคของประเทศไทยมาจัดแสดงภายในงาน 

 ดานการเบิกจายงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งงบประมาณตามแผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 รวมการโอนเพ่ิมและโอนลด (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2558) จํานวน 

902,217,000 บาท จํานวน 315 โครงการ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.  การเบิกจายตามยุทธศาสตร พบวายุทธศาสตรท่ีมีผลการเบิกจายสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 5 

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต เบิกจาย 185,246,034.49 บาท, ยุทธศาสตรท่ี 1 โครงสราง

พ้ืนฐาน เบิกจาย 172,909,571.52 บาท และยุทธศาสตรท่ี 4 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมฯ เบิกจาย 

69,421,867.00 บาท ตามลําดับ 

2. การเบิกจายตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ พบวาหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายสูงสุด 3 อันดับ ไดแก 
สํานักการชาง เบิกจาย 340,948,510.70 บาท, สํานัการศึกษาฯ เบิกจาย 154,065,877.34 บาท 
และสํานักปลัดฯ เบิกจาย 62,936,323.00 บาท ตามลําดับ  

3. การเบิกจายตามพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ซ่ึงแบงออกเปน 4 โซน พบวางบประมาณกระจายทุกพ้ืนท่ี 

 ดานการประเมินตามตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)   

1. ความครบถวนของแผนพัฒนาสามป ดีมาก 

2. การบรรลุวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป ดีมาก 

   

การประเมินพันธกิจ : 2. ผลสําเร็จของโครงการ   

1. รอยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแตละพ้ืนท่ี ดีมาก 

2. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการตามแผน ดีมาก 

3. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการสําเร็จ ดี 

   

การประเมินพันธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

1. รอยละของแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมท่ี 1 และแผนยุทธศาสตร จ.เชียงใหม 

ดีมาก 

2. รอยละของการเบิกจายเงินเทียบกับเปาหมายท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ปานกลาง 

3. รอยละของโครงการตามแผนดําเนินงานฯ ท่ีไดดําเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาสามป ปานกลาง 

4. รอยละของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ดี 

5. การขยายผลการดําเนินโครงการใหเกิดความยั่งยืน ดี 
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ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการดําเนินงาน   

1. การบรรลุวัตถุประสงค ปานกลาง 

2. ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน ปานกลาง 

   

การประเมินการบริหารจัดการองคกร :  1. การบริหารจัดการตามแผนพัฒนาบุคลากร   

1. ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ปานกลาง 

2. ประสิทธิภาพในการเบิกจายงบประมาณ ปรับปรุง 

3. ประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดีมาก 

   

การประเมินการบริหารจัดการองคกร :  2. นวัตกรรม  

1. จํานวนนวัตกรรมท่ีใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร ดีมาก 

2. ประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมตอการบริหารจัดการ ดีมาก 

   

การประเมินการเรียนรูและการพัฒนา :  1. การเรียนรู  

1. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ดีมาก 
2. รอยละของหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดีมาก 
3. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ดีมาก 
   

การประเมินกลุมเปาหมาย :  1. ผูรับบริการ  

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ดี 

2. ความพึงพอใจของกลุมสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม ตอการใหบริการและ 

การบริหารงานของ อบจ.เชียงใหม 

ดีมาก 

3. ความพึงพอใจของกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนภาคธุรกิจ  

ตอการใหบริการและการบริหารงานของ อบจ.เชียงใหม 

ดี 

   

การประเมินกลุมเปาหมาย :  2. ผูมีสวนไดเสีย  

1. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสยีตอการจัดทําและดําเนินงานตามแผนฯ ดี 

   

การประเมินกลุมเปาหมาย :  3. ผูใหบริการ  

1. ความพึงพอใจของกลุมขาราชการ อบจ.เชียงใหม ท่ีมีตอการบรหิารงานตามนโยบาย

ของนายก อบจ.เชียงใหม 

ดีมาก 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมขาราชการ อบจ.เชียงใหม ดีมาก 
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 ขอเสนอแนะจากการประเมินผล  

1. ขอเสนอแนะในแตละดานของการประเมิน 

ดานพันธกิจ : ผลสําเร็จของแผนพัฒนาสามป  

- การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ 

การวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของ

ประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

-  การใชหลักบริหารการปกครองท่ีดี (good governance) เปนหลักการปฏิบัติตามระบบ

แผนงาน การใชระบบบริหารแบบนี้มาชวยตรวจสอบการปฏิบัติงาน จะทําใหเกิดการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดวย เพราะเปนระบบการตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบ 

ความโปรงใส และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

-  การสรางความรูความเขาใจในหลักการการกระจายอํานาจและธรรมาภิบาลของทองถ่ินใหกับ

บุคลากรทุกระดับภายในองคกร ในประเด็นสําคัญ ไดแก  การคลัง การปฏิรูประบบ 

การบริหารงานบุคคล และใหความรูกับบุคคลหรือชุมชน ในประเด็น การมีสวนรวมและ

จิตสํานึกของชุมชนตอการบริหารงานภาครัฐ จะชวยใหเกิดการขับเคลื่อนแผนท่ีตอบสนอง 

ตอความตองการของทองถ่ินไดอยางแทจริง 

ดานพันธกิจ : ผลสําเร็จของโครงการ  

- ควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการใหมากข้ึน 

เนื่องจากปญหาของทองถ่ินจะมีความซับซอนมากข้ึน 

- ควรจัดใหมีเวทีการนําเสนอโครงการท่ีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดี ดังเชนท่ี

เคยมีการดําเนินงานในสวนกลาง “วิถีใหมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย” 

ในหลายปท่ีผานมา เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินโครงการท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงค 

-  ควรเสริมสรางความรูเรื่องการจัดทําโครงการท่ีเปน “นวัตกรรมทองถ่ิน” เพ่ือใหเกิดการคิดคน

โครงการใหม ๆ เพ่ือแกปญหาท่ีทาทายใหม ๆ หรือแกปญหาท่ีทองถ่ินประสบจนเกิดผลสําเร็จ 

นอกจากนี้การตอยอดโครงการจากภารกิจตามอํานาจหนาท่ีท่ีกอใหเกิดประโยชนท้ังในแง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางชัดเจน 

ดานคุณภาพของผลงาน 

- พัฒนาคูมือการปฏิบัติงานท่ีระบุมาตรฐานของผลงาน ท่ีมีความจําเปนอยางตอเนื่อง รวมท้ัง

ปรับปรุงมาตรฐานท่ียังไมเหมาะสม ควรจัดบริการท่ีมุงเนนความเอาใจใสในการใหบริการ 

แกประชาชนและการบรรลุเปาหมายของการพัฒนา  
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- เสริมสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนถึงบทบาทของประชาชนท่ีมีตอการปกครอง

ทองถ่ิน และเรงใหประชาชนมีความตื่นตัวท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในการกํากับดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินโครงการ 

- ควรจัดใหมีชองทางการสื่อสารท่ีสะดวก ตอทุกกลุมเปาหมาย สามารถแกไขปญหาอุปสรรค 

ไดอยางรวดเร็ว  

- สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP)  

และภาคประชาสังคม โดยอุดหนุนงบประมาณใหแกองคกรพัฒนาในพ้ืนท่ี (NGOs, NPOs)  

เพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ เชน งานบรรเทาสาธารณภัย งานดานการจัดการขยะ มลพิษ  

และสิ่งแวดลอม เปนตน 

ดานการบริหารจัดการ 

- ควรพัฒนาขีดความสามารถขององคกร โดยใชสมรรถนะของบุคลากรเปนฐานในการดําเนินการ 

(Competency base) รวมกับผลสําเร็จของงาน การกําหนดสัดสวนใหเหมาะสม เพ่ือใหเกิด

ผลลัพธท่ีสะทอนตอวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกร 

- สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดเรียนรูกระบวนการบริหารจัดการองคกรสมัยใหม  

เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสนําเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาองคกร  

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานจะชวยใหองคกรมีการพัฒนา 

ไดอยางรวดเร็ว 

ดานการเรียนรูและการพัฒนา 

- ควรสรางฐานขอมูล เผยแพรเรื่องเลา หรือวิธีการปฏิบัติงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีของ 

การบริหารงานบุคคล สรางเครือขายของการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน ท้ังในรูปแบบของ 

การพบปะสนทนาและเครือขายเสมือน (Virtual Private Network)  

- ควรพัฒนาใหบุคลากรสามารถนํานวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนมาใชแลว ขอมูลท่ีมี 

การปรับปรุงใหทันสมัย ถูกตองแลว ไปใชงานไดทันที 

 

2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายจาการตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

การสรางการมีสวนรวมของชุมชน 

- ควรสนับสนุนใหมีการสรางเครือขายชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดพลังทางสังคม เครือขาย 

การเรียนรู และสรางใหเกิดความเชื่อมโยงตอกัน ซ่ึงในระยะยาวอาจมีการพัฒนาเปน  

“นโยบายสาธารณะ” 

- ควรมีแนวคิดท่ีใหชุมชนมีการจัดการตนเอง โดยการพัฒนาใหเกิดการเรียนรู ฟนสํานึกทองถ่ิน 

แสวงทุนทางสังคม ทุนทางปญญา และทุนทรัพยากรท่ีมีอยู 
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ภารกิจในการบํารุงรักษาถนน 

- งบประมาณเปนปญหามากท่ีสุดสําหรับการดูแลบํารุงรักษาถนนขององคการบริหารสวนตําบล

(อบต.) ดังนั้นการพิจารณาทบทวนรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษาถนน 

จากเงินอุดหนุนท่ัวไปเปนรูปแบบการสนับสนุนงบประมาณแบบอ่ืนๆ โดยยังคงยึดหลักความเปน

อิสระของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในขณะเดียวกันถนนในพ้ืนท่ีก็ไดรับการซอมบํารุง

ดูแลใหอยูในสภาพท่ีดีอยูตลอดเวลา 

- อบต. มีขอจํากัดทางดานบุคลากร ท้ังในแงของจํานวน ประสบการณ และองคความรู 

ในการดูแลรักษาถนน ดังนั้นจึงควรมีการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่องและสอดคลอง 

กับคุณลักษณะและความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเห็นถึงความสําคัญของ 

การซอมบํารุงตามมาตรฐานท่ีกําหนดจึงมีความสําคัญ 

- องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) มีความสามารถในการบริหารจัดการท้ังทางดานบุคลากร

และเครื่องจักร อบจ. จึงมีศักยภาพในการสนับสนุนเครื่องจักรใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขนาดเล็ก  

- การตัดสินใจซอมบํารุงถนน ควรพิจารณาจากความตองการของชาวบาน/ชุมชนมากกวาการ

พิจารณาจากมาตรฐานดานอ่ืน ๆ และพบวา อปท. สวนนอยท่ีมีแผนงานบํารุงรักษาตาม

กําหนดเวลาของถนน โดยเฉพาะแผนงานบํารุงรักษาพิเศษ 

 

3. ขอเสนอแนะจากการศึกษาโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่อง 

- ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรมีการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและบริโภค โดยเฉพาะพ้ืนท่ีประสบ

ภัยแลง และโครงการท่ีลงชุมชนควรเปนโครงการท่ีกอใหเกิดผลประโยชนรวมกันระหวางเขต

พ้ืนท่ีตําบลท่ีมากกวา 1 แหง เพ่ือลดปญหาขอขัดแยงระหวางพ้ืนท่ีอันเกิดจากการไมไดรับ

อนุมัติโครงการ 

- ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ควรมีการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ

ผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานตรงกับความตองการของผูบริโภค

ควรหาตลาดในการกระจายสินคาใหกับเกษตรกรและผูประกอบการท้ังในประเทศ และ

ตางประเทศ ควรมีการอนุรักษ ฟนฟู และแสวงหาแหลงทองเท่ียวใหม รวมถึงควรสงเสริมให

ชุมชนและนักทองเท่ียวตระหนักถึงคุณคาความสําคัญในแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยู  

- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีการรณรงคใหประชาชนดูแลและรักษาแหลงน้ํา

รูจักการใชน้ําอยางประหยัดและเหมาะสม ควรมีการรณรงคใหประชาชนปลูกปาทดแทน ควรมี

การรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพ่ือลดมลภาวะท่ีเปนผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน 
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- ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ควรมีการจัดทําฐานขอมูลกิจกรรมทางศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ของแตละอําเภอควรมีการรวมมือระหวางอําเภอและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

ในการประชาสัมพันธกิจกรรม 

- ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ควรจัดการศึกษาโรงเรียนในความรับผิดชอบของ อบจ. 

โดยเฉพาะการนํารองปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดศักยภาพทางการศึกษาควรมีการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในความรับผิดชอบของ อบจ. ควบคูไปกับการจัดการศึกษา 

- ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยฯ ควรมีการอบรมใหความรูดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย

อยางสมํ่าเสมอ โดยมีการระบุกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนในการอบรมแตละครั้ง 

- ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ควรจะมีการประชาสัมพันธใหหลากหลายชองทาง เชน ทางสื่อ

สังคมออนไลน ทางวิทยุท่ีมีเครือขายถึงหลายจังหวัด ทางหนังสือพิมพออนไลน ทางโทรทัศน

ระบบดาวเทียม และระบบดิจิตอล และเก็บรวบรวมขอมูลไวในระบบฐานขอมูล ควรมีการรายงาน

ผลการดําเนินโครงการยอยใหเปนรูปแบบเดียวกัน รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการ 

 

4. ขอเสนอแนะในภาพรวมดานการจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนดําเนินงาน  

ควรนํานโยบายของรัฐบาลท้ัง 11 ดานมาปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผน

ดําเนินงาน ตัวอยางเชน ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานควรเพ่ิมโครงการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กให

กระจาย และครอบคลุม  ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตควรมีชื่อโครงการปฏิรูป

การศึกษาอยูในแผนอยางชัดเจน ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีควรมีการเพ่ิมโครงการ 

การจัดการความรู  เพ่ือใหแตละหนวยงานในองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดใชงบประมาณ 

จากโครงการนี้ในการพัฒนาการทํางานของตนเองและหนวยงาน 

 

5. โครงการท่ีดําเนินการสรางภาพลักษณท่ีดี  

โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมจัดเปนโครงการท่ีดีมีผลการดําเนินงานท่ีเปนการเริ่มตนการปฏิรูป

การศึกษามีเครือขายสนับสนุนการทํางานจากหลายภาคสวนหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของกับดานการศึกษา 

ทุกระดับเพ่ือมุงหวังใหเปนการทํางานท่ีขับเคลื่อนดานการศึกษาท้ังภาคบังคับและการสรางการเรียนรูตลอด

ชีวิตใหกับชุมชน เปนแนวคิดท่ีดีในลักษณะ ดังนี้ 

- สรางจุดเปลี่ยนการศึกษาของเด็กเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม 

- พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในทุกระดับภายใตการแบงปน และบูรณาการ

ทรัพยากรรวมกัน 

- การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 ในแนวทางขยายโอกาสพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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- เตรียมความพรอมตอสิ่งเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบและรวมสรางอนาคตท่ีดีเพ่ือลูกหลาน 

คนเชียงใหม ดวยการเขียนประวัติศาสตรหนาใหม สูปณิธานมุงม่ัน “พลเมืองเชียงใหม  

รักษวัฒนธรรม ทันการเปลี่ยนแปลงแสวงสัมมาชีพ” 

- เกิดการตื่นตัวและตอบรับของสังคม เพ่ือตอบโจทยการปฏิรูปประเทศของไทย 

องคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม ควรสนบัสนุนงบประมาณในการดําเนินการในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง

และขับเคลื่อนใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
 



สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามป

ไปสูการปฏิบัติ



 

 

สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน   การศึกษาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขันทางการเกษตรในทองถิ่นทั้งใน 

ดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจายการกระจาย

สินคา เชน การจัดตั ้งดูแลตลาดกลาง โรงปุยอินทรีย  หองเย็น  

การพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 

 แนวทางท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง  

ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการและการพัฒนา 

การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

  การดําเนินการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม

ขนสงท้ังทางบกและทางนํ้าการศึกษาและผลักดันใหเกิดระบบ 

การใหบริการสาธารณะและขนสงมวลชน เพ่ือรองรับAEC ในอนาคต 

รวมถึงการจัดการจราจรในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ

บํารุงรักษาแหลงนํ้าระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมือง

ควบคุมอาคาร การใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา 

ปรับปรุงระบบขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชวางแผนตัดสินใจ 

 

2 แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ดานเศรษฐกิจและ 

การทองเท่ียว   การเ ช่ือมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการเก่ียวกับ

เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีทิศทาง รวมกันพัฒนากิจกรรมตัวอยางท่ีเปน

รูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแตระดับ

บุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนาองคความรู

และกระบวนการเรียนรูและขยายผลไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

ในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ 

 แนวทางท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ  

  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ใหม ี

ขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการตลาด และการผลิตแกกลุม

สินคาและอาชีพ อาทิ กลุมสินคาหัตถกรรม ธุรกิจทองเท่ียว สินคาทาง

การเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

2 แนวทางท่ี 3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคา

ผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน (AC) 

ดานเศรษฐกิจและ 

การทองเท่ียว 

  การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาดานการเกษตร 

หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการตลาด การจัดหา 

จัดตั้งตลาด เพ่ือกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน ใหสามารถแขงขัน

กลุมตลาดเพ่ือนบานประชาคมอาเซียน 

 แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรใหสามารถ

แขงขันไดในประชาคมอาเซียน 

 

  การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ได อย า งมี คุณภาพ การใช ทรั พยากรธรรมชาต ิ

ในทองถ่ินเพ่ือเปนฐานการผลิตดานการเกษตรอยางคุมคาและ 

เกิดประโยชนสูงสุดโดยผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมชุมชน มีการสงเสริมองคความรูการใชเทคโนโลยี ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 แนวทางท่ี 5 สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียว การประชาสัมพันธเชิงรุก

และการตลาด 

 

  การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการในการประชาสัมพันธ

เผยแพรกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงรุกในรูปแบบตางๆ รวมตลอดถึง 

การสงเสริมการตลาด เพ่ือใหการทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัด เปนท่ี

รูจักมากข้ึน ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 

 

 แนวทางท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท่ียว  

  การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ มนุษยสราง 

รวมตลอดถึงบริการเพ่ือการทองเท่ียวเพ่ืออํานวยความสะดวก 

แกนักทองเท่ียว โดยเนนถึงความเปนเอกลักษณเดิมของทองถ่ินเปน

ธรรมชาติ สวยและสะอาด มีมาตรฐานและคนในทองถ่ินมีสวนรวม 

 

3 แนวทางท่ี 1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม   การศึกษาและรวบรวมเปนขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ิน ควบคูไปกับการสงเสริม สนับสนุนและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจจิตสํานึกและ 

ความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกชุมชน 

เพ่ือใหชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค ท่ีสงผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

3 แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหองค

ความรู เชน ปญหาหมอกควัน มลพิษ นํ้าเสีย ขยะมูลฝอย โดยใหทองถ่ิน

ดําเนินการดวยตนเองมากข้ึนอยางตอเน่ือง รวมถึงการกําหนดขอบเขต

พ้ืนท่ี (Zoning) การกําหนดบทบัญญัติ ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

บังคับใชอยางจริงจัง เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต และ

สงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมตลอดถึงการสงเสริม สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน 

การอนุรักษพลังงาน 

 แนวทางท่ี 3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม  

  สรางองคความรูจากการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การหาตนแบบท่ีดี 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศ  

เพ่ือพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม สามารถใชเปนตนแบบและแนวทาง

ในการพัฒนา เพ่ือทําการขยายผลไดอยางตอเน่ืองสูทองถ่ินอ่ืน 

 

4 แนวทางท่ี 1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอยางเปน

รูปธรรม 

ดานการศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

  การจัดการองคความรูทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมการสราง 

แหลงการเรียนรู เพ่ือการสืบคนภูมิปญญา/อัตลักษณทองถ่ิน การพัฒนา

ระบบขอมูลการถายทอดองคความรู การวางแผนพัฒนาและเช่ือมโยง 

แหลงการเรียนรู รวมท้ังบูรณะฟนฟูแหลงโบราณสถาน แหลงประวัติศาสตรท่ี

สําคัญ 

 แนวทางท่ี 2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

  การสรางความเช่ือมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตคนทองถ่ิน

ในปจจุบัน การจัดกิจกรรม/การสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ 

กลุมสถาปตยกรรม กลุมศิลปวัฒนธรรมลานนาและคุณธรรม จริยธรรม 

การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมในแตละ

ทองถ่ิน เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน การสงเสริมสนับสนุนใหเกิด

การพัฒนาและสรางสรรคงานศิลปะในแขนงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิต 

ภูมิปญญาทองถ่ิน การเฝาระวังและปองกันผลกระทบจากการเขามาของ

วัฒนธรรมตางชาติท่ีมีตอวิถีชีวิตชุมชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

5 แนวทางท่ี 1 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ดานการศึกษา 

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

  การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยท่ีมี

คุณภาพ สงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและชุมชน พรอมท้ัง

เสริมสรางสภาพแวดลอม แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและ/หรือศูนย 

การเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ อันเปนการ

เสริมสรางวิถีการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือกาวสู ชุมชนและสังคมแหง 

การเรียนรู และพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

 แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

 

  การส ง เ ส ริ ม  พัฒนาและยกระดั บคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและทุกสังกัดในพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาพรอมสราง

โอกาสและพัฒนาศักยภาพคนเชียงใหมใหไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี

คุณภาพ โดยการสงเสริมและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

การจัดทรัพยากรและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับบริบทของ

โรงเรียน การกระจายอํานาจและขยายโอกาสทางการศึกษา  

การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม

การเรียนรูการเสริมสรางอัตลักษณโรงเรียน การเพ่ิมศักยภาพครู 

และบุคลากรทางการศึกษา การสงเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการ

อยางมีสวนรวม และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา

ทองถ่ิน พรอมท้ังสงเสริมการจัดการความรูและสรางนวัตกรรมทาง

การศึกษาเพ่ือใหโรงเรียนเขมแข็งมีศักยภาพสูงไดมาตรฐานสากล 

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน รวมตลอดถึงการสงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาการศึกษาและเรียนรูกับสถานศึกษา ชุมชน องคกร และ

เครือขายทางการศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสรางสังคมแหงภูมิปญญาและ 

การเรียนรูท่ียัง่ยืนโดดเดนในวิถีอาเซียน 

 

 แนวทางท่ี 3 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  
  การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพไดมาตรฐานสากล และใชโรงเรียนเปนฐาน

ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ การจัดทรัพยากรและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน แกผูเรียนและชุมชน การปรับหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลแนวใหมตามจุดเนน

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนักเรียน การสรางอัตลักษณโรงเรียน 

และพัฒนาครูมืออาชีพ ภายใตกระบวนการขับเคลื่อนตามระบบ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

5 แนวทางท่ี 3 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ตอ) ดานการศึกษา 

และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

  แผนพัฒนาการศึกษาท่ีเขมแข็งและมีสวนรวมในชุมชน รวมท้ัง 

การจัดการองคความรูเพ่ือใหโรงเรียน  มีขีดความสามารถในการจัด

การศึกษาจนเปนท่ียอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมท้ัง 

การสงเสริมและพัฒนา การเรียนรูในชุมชนและรวมมือกับองคกร

เครือขายพัฒนาการศึกษา พรอมท้ังเปนองคกรผูนําในการเสริมสราง

ชุมชนแหงคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 

 แนวทางท่ี 4 การสงเสริมสุขภาวะ  

  การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ

ของคนในชุมชน 

 

 แนวทางท่ี 5 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน  

  การเสริมสรางการมีสวนรวมดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด 

รวมทํา ในหลายรูปแบบ เปนการใหความรูแกชุมชนแบบบูรณาการของ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน กลุมชุมชนตาง ๆ เพ่ือสรางความเขมแข็ง       

ใหแกชุมชุน  สามารถพัฒนาและกาวไปสูสังคมอยูดีมีสุขการใหความรู  

ในรูปแบบตางๆ เชน การประชาสัมพันธ ฝกอบรม  ศึกษา ดูงาน รวมท้ัง

ในดานของการฝกอาชีพ การใหความรูในดานของกฎหมายกับการใช

ชีวิตประจําวัน การสาธารณสุข การสรางสังคมใหปลอดภัยจากปญหา

ยาเสพติด ทําใหประชาชน ในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนครอบครัว

อบอุนและชุมชนนาอยู 

 

 แนวทางท่ี 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและ

ผูดอยโอกาส 

 

  การศึกษารวบรวมขอมูลผูดอยโอกาส ผูสูงอายุในทองถ่ิน การกําหนด

แนวทางในการสงเคราะหผู ท่ีดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูประสบปญหา 

ทางสังคม ในดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปจจัยในการยังชีพ  

การเขาถึงปจจัยการผลิต รวมท้ังการติดตามประเมินผลการสงเคราะห

อยางตอเน่ืองและการดําเนินการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 

กับทุกกลุม เชน สาธารณูปโภค  การจัดการสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึง 

การอบรมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรี 

ในจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

6 แนวทางท่ี 1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

ดานการปองกัน 

บรรเทา 

สาธารณภัย 

และการจัด 

ระเบียบ ชุมชน 

สังคม 

  การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและการแสดง 

ความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนาเครือขายชุมชน 

อาสาสมัครและบุคลากรขององคกร/หนวยงานในการเฝาระวัง 

ประชาสัมพันธและรณรงคแนวทางในการปองกันและการบรรเทา 

สาธารณภัย 

 แนวทางท่ี 2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง สาธารณภัย 

ตางๆ เชน การกอสรางพนัง การขุดลอก คูคลอง ลํานํ้า เพ่ือปองกัน 

นํ้าทวมฯ รวมตลอดถึงการให ความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยใหแก

พ้ืนท่ีประสบภัย 

 แนวทางท่ี 3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 
การร วมมือและ เ ช่ือมโยงกับหน วยงานท่ี เ ก่ี ยวของ กัน 

ในการแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด ในการกําหนดมาตรการ

ปองกันและแกไขอยางตอเน่ืองและจริงจังตั้งแตระดับครอบครัว 

ชุมชน สถานศึกษา และสถานท่ีทํางานอยางเปนระบบ 

 

 แนวทางท่ี 4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย 

การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น 

 

  พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยใน

ชุมชนอยางบูรณาการ ท้ังในดานการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/

สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยีและการพัฒนาเครือขายในการ

ปองกันและเฝาระวังภัยในรูปแบบตางๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศดานความปลอดภัย 

 

7 แนวทางท่ี 1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดานการบริหาร

จัดการ 

บานเมืองท่ีดี   การปรับกระบวนทัศนและสรางจิตสํานึกของบุคลากรภาครัฐ 

ในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐใหมี

นวัตกรรมในการบริหารจัดการการทํางานท่ีจะมุงไปสูประโยชนของ

ประชาชน โดยประชาชนไดรับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนตอ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2562) 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

7 แนวทางท่ี 2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ดานการบริหาร

จัดการ 

บานเมืองท่ีดี 

  การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการปฏิบัติ

ภารกิจ  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานใหพรอมรับกับภารกิจหนาท่ี

ตามกฎหมายกําหนด เนนกระจายการบริการสาธารณะให ท่ัวถึง 

โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน  

ในกิจการของรัฐ  เพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให 

บริการตลอดจนพัฒนากลไก การกํากับดูแลท่ีเขมแข็งและโปรงใส  

โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการเปนหลักและดําเนินการควบคู

ไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบจากประชาชน  

และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลอยางเครงครัด 

 แนวทางท่ี 3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและ

การตรวจสอบควบคุม 

 

  การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอปญหา  

ความตองการ การกําหนดนโยบาย เสนอแนะและกําหนดบทบัญญัติ 

รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานประโยชนของภาคสวน 

ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล สงเสริมการทํากิจกรรมในลักษณะ

พหุภาคี สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในองคกรภาครัฐ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดและสงเสริมใหมีการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

 

 แนวทางท่ี 4 จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร  

  จัดหาเครื่องมือเครื่องใชท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การบริการท่ี

มีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการดําเนินการกอสราง ปรับปรุงสถานท่ี 

อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการตาง ๆ  ขององคกรเพ่ือใหเปนองคกร

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

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชยีงใหม 

(พ.ศ.2560 – 2564) 

 

  

 

1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ

การพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม 

 

  2. การพัฒนาเศรษฐกจิตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
 

 

3. การบรหิารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

 

 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน 

ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

  

 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีติ 

ของประชาชน 

 

 

6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเปนระเบียบเรยีบรอย 

ในชุมชน 

 

 

7. การบรหิารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาส

ตรการ

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวน

จังหวัดเชยีงใหม (พ.ศ.2558 - 2562) 

- 

2561

 

 

 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

- 

2561

 

 

 

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

- 

2561) 

 

 

4. ดานการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

- 

2561) 

 

 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม 

- 

2561) 

 

 

6. ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 

- 

2561

 

 

 

5. ดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 

- 

2561

 

 

 

7. ดานการบรหิารจัดการบานเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2558- 2561) 

 

 
 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยางสมดุล 

และย่ังยนื 

 

 4. การสรางความม่ันคง ปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

 

 5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ภาครัฐและการใหบรกิารประชาชนท่ีมี

ประสิทธภิาพ โปรงใสและเปนธรรม 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) 

 

 
1. การสรางความเปนธรรมในสังคม 

 
2. การพัฒนาคนสูสังคม 

แหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางยั่งยนื 

 

 
3. การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร 

ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 

 

 4. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต 

อยางมีคุณภาพและยั่งยนื 

 

 
5. การสรางความเช่ือมโยง 

กับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง 

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

 
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยนื 

 

 
7. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสราง

การบริหารงานของรัฐวสิาหกิจฯ 

 

 
9. การปองกันและปราบปรามการทุจริต 

คอรัปช่ันอยางยั่งยนื 

 

 
8. การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม 

เทคโนโลยขีองชาตฯิ 

 

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 พลังงานและส่ิงแวดลอม 

เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางย่ังยนื 

 

 2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม 

ความรู ภูมิปญญา จติสาธารณะ  

และพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับ 

กับการเปล่ียนแปลง 



3.2
บัญชีโครงการพัฒนา

และบัญชีประสานโครงการพัฒนา



สรุปโครงการพัฒนา

(ผ.03)
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(แบบ ผ.03)

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่

 - โครงการ อบจ.เชียงใหม 3 5,100,000           - -                      - -                      3 5,100,000           

 - โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 2 2,600,000           - -                      - -                      2 2,600,000           

รวม (1.1) 5 7,700,000           - -                      - -                      5 7,700,000           

2.แนวทางการพัฒนาที่

 - โครงการ อบจ.เชียงใหม 172 823,840,300       88 399,784,100       72 346,992,400       332 1,570,616,800     

 - โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 112 461,519,600       13 69,667,200         - -                      125 531,186,800       

รวม (1.2) 284 1,285,359,900     101 469,451,300       72 346,992,400       457 2,101,803,600     

รวมทั้งสิ้น 289 1,293,059,900     101 469,451,300       72 346,992,400       462 2,109,503,600     

1) ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ฯ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ๓ ป
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(แบบ ผ.03)

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ๓ ป

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

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

3.แนวทางการพัฒนาที่ 1 500,000              1 500,000              1 500,000              3 1,500,000           

4.แนวทางการพัฒนาที่ 5 11,506,000         4 10,506,000         4 10,506,000         13 32,518,000         

5.แนวทางการพัฒนาที่

 - โครงการ อบจ.เชียงใหม 10 72,890,000         5 45,056,000         5 45,056,000         20 163,002,000       

 - โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 6 91,588,200         - -                      - -                      6 91,588,200         

รวม (2.6) 16 164,478,200       5 45,056,000         5 45,056,000         26 254,590,200       

รวมทั้งสิ้น 24 179,484,200       12 59,062,000         12 59,062,000         48 297,608,200       

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4 14,682,500         4 14,682,500         3 12,000,000         11 41,365,000         

2.แนวทางการพัฒนาที่ 10 64,500,000         10 64,500,000         10 64,500,000         30 193,500,000       

3.แนวทางการพัฒนาที่ 3 3,100,000           3 3,100,000           3 3,100,000           9 9,300,000           

รวมทั้งสิ้น 17 82,282,500         17 82,282,500         16 79,600,000         50 244,165,000       

3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม

3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2) ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1. สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

2.2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ

2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาฯ

2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกฯ

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

3) ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติฯ
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(แบบ ผ.03)

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ๓ ป

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4 63,600,000         4 63,600,000         4 63,600,000         12 190,800,000       

รวมทั้งสิ้น 4 63,600,000         4 63,600,000         4 63,600,000         12 190,800,000       

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

2.แนวทางการพัฒนาที่ 4 58,000,000         4 58,000,000         4 58,000,000         12 174,000,000       

3.แนวทางการพัฒนาที่ 32 87,989,100         30 115,913,500       29 253,522,000       91 457,424,600       

4.แนวทางการพัฒนาที่ 7 96,250,000         6 94,300,000         6 94,300,000         19 284,850,000       

5.แนวทางการพัฒนาที่ 4 19,900,000         4 19,900,000         4 19,900,000         12 59,700,000         

6.แนวทางการพัฒนาที่ 7 8,822,300           6 8,400,000           6 8,400,000           19 25,622,300         

รวมทั้งสิ้น 57 278,961,400       53 304,513,500       52 442,122,000       162 1,025,596,900     

4) ยุทธศาสตรดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

5) ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ

5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

5.4. การสงเสริมสุขภาวะ

5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
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(แบบ ผ.03)

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม ๓ ป

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

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1 60,529,200         1 6,450,000           1 6,450,000           3 73,429,200         

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

4.แนวทางการพัฒนาที่ 5 155,338,000       4 26,680,000         4 26,680,000         13 208,698,000       

รวมทั้งสิ้น 8 225,867,200       7 43,130,000         7 43,130,000         22 312,127,200       

1.แนวทางการพัฒนาที่ 14 24,770,000         12 20,220,000         12 20,220,000         38 65,210,000         

2.แนวทางการพัฒนาที่ 13 2,495,000           12 2,425,000           12 2,425,000           37 7,345,000           

3.แนวทางการพัฒนาที่ 13 125,376,000       13 55,376,000         13 55,376,000         39 236,128,000       

4.แนวทางการพัฒนาที่ 25 78,662,100         3 438,700              3 382,900              31 79,483,700         

รวมทั้งสิ้น 65 231,303,100       40 78,459,700         40 78,403,900         145 388,166,700       

รวมทั้งสิ้น โครงการ อบจ.เชียงใหม 344 1,798,850,500     221 1,030,831,800     203 1,112,910,300     768 3,942,592,600     

รวมทั้งสิ้น โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 120 555,707,800       13 69,667,200         -      -                      133 625,375,000       

รวมทั้งสิ้น 464 2,354,558,300    234 1,100,499,000    203 1,112,910,300    901 4,567,967,600    

7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการฯ

7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.3. การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยฯ

7) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐฯ

7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

6.1. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย

6) ยุทธศาสตรดานการปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานโครงสรางพื้นฐาน

1
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- 37 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

ยุทธศาสตรที่ 1. โครงสรางพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ฝายปาแตง 

บานเดนเวียงชัย หมูที่ 13 ,

บานมอนปน หมูที่ 3 ,

บานตนตุม หมูที่ 2

ตําบลมอนปน

เชื่อมบานใหมหัวฝาย หมูที่ 3 

ตําบลโปงน้ํารอน

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค 

    ทําการเกษตร

    และ เลี้ยงสัตว

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 2,100,000) 
(2558 : 2,100,000) 
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- 38 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ขุดลอกลําเหมืองกลาง

และลําเหมืองรอง 

บานซาง หมูที่ 4 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานหนองอาบชาง

หมูที่ 1 ตําบลสันโปง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

จํานวน 4 ชวง 

กวางเฉลี่ย 3 - 5 เมตร 

ยาว 9,000 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยางเพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

3 ขุดลอกลําน้ําแมขาน 

บานปาลานดอนแกว หมูที่ 2 

ตําบลทุงสะโตก 

เชื่อมบานรองธาร หมูที่ 5

ตําบลบานแม 

เชื่อมบานรองสมปอย หมูที่ 4 

ตําบลทุงสะโตก 

เชื่อมบานปวงสนุก หมูที่ 1 

ตําบลบานกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

กวางเฉลี่ย 

20 - 25 เมตร

ลึกเฉลี่ย 1 เมตร 

ยาว 4,445 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,100,000) 

(2559 : 3,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 
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- 39 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ขุดลอกลําหวยแมงาย

บานเมืองงาย หมูที่ 1 

ตําบลเมืองงาย 

(เขต ทต.เมืองงาย) 

เชื่อมบานสบงาย หมูที่ 5  

ตําบลเมืองงาย 

(เขต ทต.พระธาตุปูก่ํา) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําใหการระบายน้ํา

    สะดวกและปองกันน้ําทวม

ทองลําหวยกวาง 5 เมตร 

ปากลําหวยกวาง 10 เมตร 

ลึก 1 เมตร ยาว 3,000 เมตร

ปริมาณดินขุด 

22,500 ลูกบากศเมตร

1,000,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองงาย

ทต.พระธาตุปูก่ํา

5 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 

พื้นที่ขุดสระไมนอยกวา 

12,000 ตารางเมตร

1,600,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

อบต.ดอยเตา

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 : 700,000) 

(2559 : 1,000,000) 
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- 40 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 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 

    เครื่องจักรกลและ

    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

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

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. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการใหมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ

    ที่เพียงพอในการปฏิบัติ

    งานในพื้นที่ไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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- 41 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4. วัสดุยานพาหนะ

    และขนสง สําหรับ

    รถบรรทุกเททาย 

    รถลาดยาง รถกระเชาไฟฟา 

    รถเครน ฯลฯ เชน

    แบตเตอรี่ กรอง ยาง ฯลฯ

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

5. รถยนตบรรทุกติดตั้ง

    เครนไฮดรอลิค 

    มีกําลังไมนอยกวา 

    175 แรงมา สามารถ

    ยกไดไมนอยกวา 

    7 ตัน-เมตร จํานวน 1 คัน

3,500,000 - -

6. รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

    มีกําลังไมนอยกวา

    120 แรงมา 

    จํานวน 3 คัน ๆ ละ

    5,500,000 บาท

16,500,000 - -

7. เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ 

    ความลึกไมนอยกวา

    500 เมตร 

    จํานวน 1 เครื่อง

3,850,000 - -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

              (ตอ)
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- 42 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

              (ตอ)

8. ชุดซอมถนนลาดยาง

    (Recycling) จํานวน 2 ชุด 

    แตละชุดประกอบดวย 

    - รถขุดตัดผสม (Recycling) 

      ขนาดไมนอยกวา 

      370 แรงมา จํานวน 1 คัน

    - รถบดลอเหล็กสั่นสะเทือน

      ลอเรียบและลอหนาม

      ขนาดไมนอยกวา 

      18 ตัน จํานวน 1 คัน

    - ชุดถังโรยปูนขับเคลื่อน

      ดวยไฮดรอลิกพรอม

      อุปกรณหัวกัดไมนอยกวา

      3,000 ชิ้น จํานวน 1 ชิ้น

    - Rubber Asphalt 

      Chip Sealer ติดตั้ง

      บนรถบรรทุกชนิด 

      12 ลอ จํานวน 1 คัน

129,000,000 - - สํานักการชาง

9. รถบรรทุก (ดีเซล)

     ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

     แบบกระบะเททาย

     จํานวน 10 คัน ๆ ละ

     1,980,000 บาท

      - ป 2560 : 5 คัน

      - ป 2561 : 5 คัน

9,900,000 9,900,000 -
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- 43 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10. รถบรรทุก (ดีเซล)

      ขนาด 6 ตัน 6 ลอ

      แบบบรรทุกน้ํา 

      จํานวน 2 คัน ๆ ละ

      2,119,000 บาท

4,238,000 - - สํานักการชาง

11. รถบดลอหนาเหล็กเรียบ

      ลอหลังยาง 2 ลอ

      ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน

      จํานวน 2 คัน ๆ ละ

      4,282,500 บาท

8,565,000 - -

12.  รถบรรทุกชานต่ํา

       ชนิด 10 ลอ 

       จํานวน 2 คัน ๆ ละ

       4,490,000 บาท

       ป 2560 : 1 คัน

       ป 2561 : 1 คัน

4,490,000 4,490,000 -

13. รถขุดตีนตะขาบ

      ชนิดแขนยาว 

      จํานวน 1 คัน

6,800,000 - -

14. รถขุดตีนตะขาบ

      สะเทินน้ําสะเทินบก 

      จํานวน 1 คัน

12,900,000 - -

15. รถตักหนาขุดหลัง

      ขับเคลื่อน 4 ลอ

      จํานวน 3 คัน ๆ ละ

      3,300,000 บาท

      (ปละ 1 คัน)

3,300,000 3,300,000 3,300,000

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

              (ตอ)
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- 44 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

16. รถขุดตีนตะขาบ

      ขนาดไมนอยกวา 

      180 แรงมา 

      จํานวน 9 คัน ๆ ละ

      4,500,000 บาท

      (ปละ 3 คัน)

13,500,000 13,500,000 13,500,000 สํานักการชาง

17. รถบรรทุก (ดีเซล)

      แบบเททาย ชนิด 10 ลอ 

      ความจุ 10 ลูกบาศกเมตร

      จํานวน 4 คัน ๆ ละ

      3,793,000 บาท

15,172,000 - -

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

              (ตอ)

(2559 : 158,637,200) 
(2558 : 51,578,000) 
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- 45 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

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. บํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินตาง ๆ 

    เชน วัสดุตาง ๆ ครุภัณฑ

    ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน

    รถสวนกลาง อาคาร

    บานพัก ฯลฯ

7,000,000 7,000,000 7,000,000

รอยละของ

ครุภัณฑที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสิน

1. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม ที่เปนครุภัณฑ

    เครื่องจักรกลอยูในสภาพ

    ที่ดีพรอมที่จะปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม มีสภาพมั่นคง

    แข็งแรง มีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ที่เปน

    ครุภัณฑเครื่องจักรกล ฯ

    ใหอยูในสภาพดีพรอมที่

    จะปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

(2559 : 24,000,000) 
(2558 : 20,500,000) 
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- 46 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 เพิ่มความปลอดภัยภายใน

เสนทางที่รับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

และสิ่งอํานวยความสะดวก

บนเสนทางในความรับผิดชอบ

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

ติดตั้งราวกันตกบริเวณจุดเสี่ยงภัย

เสนทางในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนจุด

เสี่ยงภัยที่

ไดรับการเพิ่ม

ความปลอดภัย

ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไดสะดวก รวดเร็ว ลดอุบัติเหตุ

ในการเดินทาง  และปลอดภัย

สํานักการชาง

4 ออกแบบและประมาณการ

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ

เพื่อสํารวจ ออกแบบและ

คุมงาน งานโครงสราง

พื้นฐานขนาดใหญ

การออกแบบประมาณราคา

และคาควบคุมงานที่จาย

ใหแกหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

อาทิ แบบและประมาณการ

กอสรางปรับปรุงอาคาร

สํานักงาน หองเย็น ฯลฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน

แบบแปลน

ที่ไดมาตรฐาน

อบจ.ชม. มีแบบแปลนของ

โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

สําหรับใชในการกอสราง/

ดําเนินการตามโครงการ

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 
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- 47 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

งานกอสราง

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสราง และบํารุงถนน

    สะพาน อาคาร และ

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง 

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาสะดวก รวดเร็ว 

    ปลอดภัย

4. เพื่อพัฒนางานโครงสราง

    พื้นฐาน ในความรับผิดชอบ

    ของ อบจ.เชียงใหม

5. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

จัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณ 

เครื่องมือในการปฏิบัติ

งานกอสรางและบํารุงรักษา 

ถนน สะพาน อาคาร 

และงานอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑ

ยางมะตอย หินคลุก ปูน ลูกรัง

เหล็ก ตะปู คอน เทป 

หมวก รองเทา ฯลฯ 

สําหรับโครงการตาง ๆ 

(รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการตามภาคผนวก ก)

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

โครงการที่ได

ดําเนินการ

1. มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอ

    สําหรับการปฎิบัติงาน

    กอสรางและซอมบํารุง ถนน

    สะพาน อาคาร และ         

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

3. ประชาชนสามารถใช      

    เสนทางสัญจรไปมา

    สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

4. สามารถพัฒนางาน        

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบได    

    อยางมีประสิทธิภาพ

5. แกปญหาความตองการ

    และบรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง

(2559 : 20,000,000) 
(2558 : 80,000,000) 
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- 48 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 

และสารหลอลื่น

1. เพื่อพัฒนางาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สําหรับเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช

ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอตาง ๆ

และงานโครงการเรงดวน

ของ อบจ.เชียงใหม 

(รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการตามภาคผนวก ข)

60,000,000 60,000,000 60,000,000 รอยละของ

โครงการที่ได

ดําเนินการ

1. สามารถพัฒนางาน         

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แกปญหาความตองการและ 

    บรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง

(2559 : 30,000,000) 
(2558 : 80,000,000) 
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- 49 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 ชดเชยงานกอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K)

เพื่อชดเชยคา K ใหผูรับจาง

ที่ทําสัญญากับองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เงินชดเชยคางานกอสราง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได

(คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพ

งานกอสรางที่ทําสัญญา

แบบปรับราคาไดกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ถดถอย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

สามารถชวยเหลือผูรับจางใหมี

สภาพคลองทางการเงินที่

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

สํานักการชาง

(2559 : 3,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 
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- 50 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

8 คาไฟฟาสาธารณะ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง

2. เพื่อเพิ่มความสวาง 

    ความสวยงามใหกับ

    สถานที่

3. เพื่อใหประชาชนไดรับ

    ความสะดวกและปลอดภัย

ถนน สะพาน และ

สถานที่สาธารณะที่อยู

ในความรับผิดชอบของ 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ดําเนินการ

1. สามารถลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง

2. สามารถเพิ่มความสวาง

    ความสวยงามใหกับ

    สถานที่ได

3. ประชาชนไดรับความสะดวก

    และปลอดภัยในการใช

    เสนทางสัญจรไปมา

สํานักการชาง

9 จางเหมาตัดหญา 

วัชพืชและกิ่งไม

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน       

    ใหมีความปลอดภัย

    สําหรับการจราจร

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อปรับปรุงถนนและ

    สถานที่ใหมีความสวยงาม

จางเหมาตัดหญา วัชพืช

และกิ่งไม บริเวณถนน สวน 

ตนไมยางนา และสถานที่ตาง ๆ

ที่อยูในความรับผิดชอบของ

อบจ.เชียงใหม

2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละของ

ระยะทางที่

ดําเนินการ

1. สภาพภูมิทัศนของพื้นที่

    มีความปลอดภัยสําหรับ

    การจราจร

2. ประชาชนสามารถสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. ถนนและสถานที่

    มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 

(2559 : 2,500,000) 
(2558 : 2,500,000) 
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- 51 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 กอสรางโรงผสมแอสฟลต

คอนกรีต

1. เพื่อดําเนินการผลิต

    แอสฟลตคอนกรีต

    สําหรับซอมบํารุงถนน

    ในความรับผิดชอบ

    ดําเนินการเองดวยบุคลากร

    และเครื่องจักรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อพัฒนางานดานการซอม

    บํารุงถนนใหสามารถ

    แกปญหาไดอยางรวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

โรงผสมแอสฟลตคอนกรีต

ในพื้นที่โซนเหนือ จํานวน 1 แหง

ประกอบดวย

1. จัดซื้อเครื่องจักร

    มีกําลังการผลิต

    อยูในชวงระหวาง 

    70 - 100 ตัน/ชั่วโมง 

    ประกอบดวยเครื่องจักร ดังนี้

    - ถุงบรรจุมวลเย็น

    - เครื่องเปาแหง

    - ระบบเผาไหมเชื้อเพลิง

    - ระบบตะแกรงกรอง

      แบบสั่นสะเทือน

    - ระบบชั่งน้ําหนัก

    - ระบบผสมสาร

    - ระบบลําเลียงวัสดุผง

39,800,000 - - ปริมาณการผลิต

แอสฟลต

เพียงพอสําหรับ

ดําเนินการซอม

บํารุงถนนใน

ความรับผิดชอบ

1. สามารถผลิตแอสฟลต

    คอนกรีตเพียงพอสําหรับ

    ดําเนินการซอมบํารุงถนน

    ในความรับผิดชอบ

    ดําเนินการเองดวยบุคลากร

    และเครื่องจักรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. สามารถแกปญหา

    ดานการซอมบํารุงถนน

    ไดอยางรวดเร็วและ

    มีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

2. รถบรรทุกเททาย 

    ชนิด 6 ลอ 

    จํานวน 4 คัน ๆ ละ

    1,980,000 บาท

7,920,000

(2559 :  47,720,000) 
(2558 :   -   ) 
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- 52 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

11 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรเพื่อการสนับสนุน

งานบริหารจัดการดาน

โครงสรางพื้นฐาน

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

    ระบบฐานขอมูล ฯ และ

    การเชื่อมโยงระบบ

    ฐานขอมูลเครือขาย

    ภายในองคกร และ

    หนวยงานที่เกี่ยวของ

2. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

    ในการดําเนินงาน

    ดานการวางแผนงานและ

    การนําไปสูการปฏิบัติ

    ไดอยางเปนรูปธรรม

3. เพื่อบูรณาการระบบขอมูล

    ใหมีความทันสมัย

    มีความถูกตอง นาเชื่อถือ

    ตามหลักวิชาการ 

    หลักการทางสถิติ 

    การวิเคราะห ตัวแปรและ

    ปจจัยตางๆ โดยสามารถ

    นําไปอางอิงในการบริหาร

    จัดการไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาและปรับปรุง

    ระบบฐานขอมูล

    สารสนเทศทางภูมิศาสตร

    เพื่อการสนับสนุน

    งานบริหารจัดการ

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    โดยการวางและจัดทํา

    ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

2. วิเคราะห ประเมินผล 

    และปรับปรุงฐานขอมูล

    ใหเปนปจจุบัน

    เพื่อสนับสนุนตามภารกิจ

3. เผยแพรระบบฐานขอมูล

    สารสนเทศในรูปแบบ

    เครือขายภายในองคกร

    และเชื่อมโยงระบบ

    ขอมูลระหวางหนวยงาน

    ภายในและหนวยงาน

    ที่เกี่ยวของ

10,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ

โครงการที่

ไดดําเนินงาน

1. หนวยงานสามารถ

    นําระบบฐานขอมูลมาใช

    ในการวางแผนพัฒนา

    ตามกระบวนการและ

    ขั้นตอนภายใตภารกิจ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน

2. สามารถวิเคราะห 

    และปรับปรุงระบบฐาน

    ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

    ถูกตองและรวดเร็วตอ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ที่ไดรับมอบหมาย 

    สามารถลดขั้นตอนและ

    ความซ้ําซอนของ

    การดําเนินงาน

3. สามารถเผยแพรระบบ

    ฐานขอมูลสารสนเทศใน    

    รูปแบบเครือขายภายใน

    องคกรและเชื่อมโยงระบบ

    ขอมูลระหวางหนวยงาน  

    และประชาชนสามารถเขา

    ถึงระบบฐานขอมูลที่เปน

    ประโยชนไดอยางรวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 53 -

- 53 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

12 การวางและจัดทําผังเมืองรวม

ตามภารกิจขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อดําเนินการวางและ     

    จัดทําขั้นตอนตาม

    กระบวนการการวางผังเมือง

    ระดับตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด

    เชียงใหมรวมกับองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่นใน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเตรียมความพรอม

    ในการถายโอนภารกิจ

    ขององคกรปกครอง

    สวนทองถิ่นดานงานผังเมือง

1. การพัฒนาและการจัดทําผัง

    ตามกระบวนการและขั้นตอน

    การวางผังเมืองรวม

    ในระดับตาง ๆ 

2. การติดตาม ประเมินผล 

    และปรับปรุงผัง ตามขั้นตอน

    การวางผังเมืองรวม

3. การประชุม ฝกอบรม 

    สัมมนาเพื่อเผยแพร        

    ความรู ความเขาใจ 

    รวมถึงการรับฟง

    ความคิดเห็นของ

    ผูมีสวนไดเสีย ตามขั้นตอน

    และกระบวนการ

    ตามกฏหมาย

300,000 300,000 300,000 รอยละของ

โครงการที่ได

ดําเนินงาน

1. สามารถกําหนดแนวทาง  

    การพัฒนา ตามขั้นตอน

    การวางและจัดทํา

    ผังเมืองรวมในระดับตางๆ 

2. สามารถติดตามประเมินผล

    และการปรับปรุง 

    ตามขั้นตอนการวาง

    ผังเมืองรวม

3. ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

    ไดรับความรู ความเขาใจ 

    รวมถึงเขารวมรับฟง

    ความคิดเห็นตามขั้นตอน

    และกระบวนการ           

    ตามกฏหมาย

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 54 -

- 54 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันหาง 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 600 เมตร

2,340,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

(2559 : 2,340,000) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 2,262,000) 
(2558 : 2,262,000) 
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- 55 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานฮองหาหลวง หมูที่ 5 

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2562 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

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานดอยปาไผ หมูที่ 15 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานหนองออม หมูที่ 11 

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 2,028,000) 
(2558 : 2,028,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 
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- 56 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989.000) 



- 57 -

- 57 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปาแงะ หมูที่ 3 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานหนองออม หมูที่ 11 

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานมอนปนใต หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 58 -

- 58 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันมวง หมูที่ 3 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานแมงอนขี้เหล็ก 

หมูที่ 4 ตําบลแมงอน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองออม หมูที่ 11 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานแมปาไผ หมูที่ 11 

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,950,000) 
(2558 : 1,950,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 59 -

- 59 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองฮาง หมูที่ 10 

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานปางสัก หมูที่ 2 

ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยงูนอก หมูที่ 4 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานมอนปนใต หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,950,000) 
(2558 : 1,950,000) 



- 60 -

- 60 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 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

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

และวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสี่แยกสวนดอก 

บานสวนดอก หมูที่ 4 

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมทางเลี่ยงเมืองฝาง 

บานศรีดอนชัย หมูที่ 7 

ตําบลเวียง 

(เขต อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- 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

- ป 2562 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 61 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน 

เชื่อมบานศรีดอนชัย หมูที่ 7

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 2,340,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 62 -

- 62 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

30 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 

ตําบลเวียง 

เชื่อมบานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน 

และบานหนองบัว หมูที่ 8 

ตําบลมอนปน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ชนิด 2 ชอง 

ขนาดชองกวาง 1.20 เมตร

สูง 1.20 เมตร

ยาว 10 เมตร

220,000 - - จํานวน (แหง) 1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 : 1,989,000) 
(2559 : 1,989,000) 

(2559 : 220,000) 
(2558 :    -   ) 



- 63 -

- 63 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

31 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนนสาย ชม.4017

บานศรีดอนชัย หมูที่ 7

ตําบลเวียง

เชื่อมบานลาน หมูที่ 5

ตําบลมอนปน

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ชนิดชองเดียว จํานวน 2 จุด

- จุดที่ 1 

   ขนาดชองกวาง 3 เมตร 

   สูง 1.80 เมตร   

   ยาว 9 เมตร   

- จุดที่ 2 

   ขนาดชองกวาง 2.40 เมตร 

   สูง 1.60 เมตร  

   ยาว 9 เมตร

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

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

32 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมใจ

บานสวนดอก หมูที่ 4

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมบานสวนดอก หมูที่ 4 

ตําบลเวียง  

(เขต อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 15 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 1,100,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 1,600,000) 
(2558 : 1,600,000) 
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- 64 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

33 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานปางสัก หมูที่ 2 

ตําบลแมสูน

เชื่อมบานหนองฮาง หมูที่ 10 

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 40 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

(2559 : 4,000,000) 
(2558 : 4,000,000) 

(2559 : 2,925,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 65 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2562 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

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมขิ หมูที่ 1 

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานตนโชค หมูที่ 5 

ตําบลหนองบัว 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 66 -

- 66 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

37 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยมวง หมูที่ 6 

ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ 

เชื่อมบานดงปาลัน หมูที่ 2 

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 8,325,900) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 2,028,000) 
(2558 : 2,028,000) 
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- 67 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

39 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําหวยแมแตะ 

บานเวียงแหง หมูที่ 4 

ตําบลเมืองแหง

อําเภอเวียงแหง

เชื่อมบานใหม หมูที่ 1

ตําบลเมืองคอง  

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

40 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําหวยหละ 

บานหวยหก หมูที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง

เชื่อมบานใหม หมูที่ 1

ตําบลเมืองคอง

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 1,800,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 1,800,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 68 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนทางระหวางบานหนองแขม 

(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

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานน้ํารู หมูที่ 6 

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบานหวยจะคาน หมูที่ 9 

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : - ) 



- 69 -

- 69 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

43 ปรับปรุงผิวจราจร

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. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

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

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเดนฮอม หมูที่ 9 , 

บานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว 

เชื่อมบานใหมประชาชื่น 

หมูที่ 8 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 200 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 200 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 200 เมตร

1,044,000 1,044,000 1,044,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 2,816,900) 
(2558 : - ) 

(2559 : 3,132,000) 
(2558 : - ) 
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- 70 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานงิ้วเฒา หมูที่ 8 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานกิ่วเสือ หมูที่ 7 

ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทรายมูล หมูที่ 5, 

บานแมลานคํา หมูที่ 6 

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 300 เมตร

1,566,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2559 : 3,105,900) 
(2558 : - ) 



- 71 -

- 71 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

47 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบานขุนสาบ หมูที่ 6 

ตําบลแมสาบ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร   

  ยาว 380 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 380 เมตร

- ป 2562 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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,985,000) 
(2558 : - 



- 72 -

- 72 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

49 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานใหมประชาชื่น หมูที่ 8 

ตําบลยั้งเมิน

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

50 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานปางเติม หมูที่ 4 ,

บานแมตุงติง หมูที่ 5 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานแมแพะ หมูที่ 2

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 12,000 เมตร

3,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 3,000,000) 
(2558 : - ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 73 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

51 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานมวงหลวง หมูที่ 10 

ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 :   -  ) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 74 -

- 74 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 75 -

- 75 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

55 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงหลวง หมูที่ 1

ตําบลทุงหลวง 

เชื่อมบานสันขวาง หมูที่ 3 

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

56 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ 

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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 76 -

- 76 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

57 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมแวน หมูที่ 5 

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานสหกรณแปลง 2 

หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

58 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมแวน หมูที่ 5

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานทรายมูล 

(หนองเศรษฐ)ี หมูที่ 5 

ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

1,989,000 1,989,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : - ) 

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : - ) 



- 77 -

- 77 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

59 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยสาน หมูที่ 1 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6

ตําบลเวียง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 850 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

60 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานจอมแจง หมูที่ 5  

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.จอมแจง) 

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : - ) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 
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- 78 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

61 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2562 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

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมตนผึ้ง 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

(2559 : 3,900,000) 
(2558 : - ) 

(2559 : 4,938,000) 
(2558 : 4,938,000) 



- 79 -

- 79 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

63 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานแพะพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลสันมหาพน 

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 

ตําบลขี้เหล็ก 

(เขต ทต.สันมหาพน)

เชื่อมบานทุงสีทอง หมูที่ 10

ตําบลขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจง)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

64 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมริม 

บานผาแดน หมูที่ 6 

ตําบลสันปายาง 

เชื่อมบานแมหลอด หมูที่ 10 

ตําบลสบเปง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 2,340,000) 
(2558 : - ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 80 -

- 80 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

65 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ

บานบวกหมื้อ หมูที่ 1 

ตําบลขี้เหล็ก

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 9

ตําบลสันมหาพน 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2562 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

66 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานดงปาลัน หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.จอมแจง)

เชื่อมบานแมมาลัย หมูที่ 2

ตําบลขี้เหล็ก 

(เขต ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

2,376,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,993,800) 
(255 : - ) 

(2559 : 1,551,000) 
(2558 : - ) 



- 81 -

- 81 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

67 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานชอแล หมูที่ 1 

ตําบลชอแล 

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 5 

ตําบลบานเปา  

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 940 เมตร

2,030,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

68 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมแอน หมูที่ 4 

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานนาหึก หมูที่ 1

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560  กวาง 6 เมตร

  ยาว 740 เมตร

- ป 2561  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 740 เมตร

- ป 2562  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

(2559 : 1,071,600) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 2,886,000) 
(2558 : 2,886,000) 



- 82 -

- 82 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

69 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนคลองชลประทานสายใหญ

แมแตง ฝงทิศตะวันตก 

บานสันคะยอม หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3 

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

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

70 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ 

สายคันคลองชลประทาน 

บานหมอ หมูที่ 6  

ตําบลสันโปง

เชื่อมบานหวยน้ําริน หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 300 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 300 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 300 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 83 -

- 83 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

71 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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

1,950,000 1,950,000 3,900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

72 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมริม 

บานเหมืองผารวมใจ หมูที่ 5 

ตําบลริมเหนือ 

เชื่อมบานโฮงนอก หมูที่ 10 

ตําบลแมแรม 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 15 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 4,680,000) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,350,000) 
(2558 : 1,350,000) 



- 84 -

- 84 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

73 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมสา 

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา

เชื่อมบานทาวัง หมูที่ 5 

ตําบลริมใต 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

74 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานขี้เหล็กหลวง หมูที่ 6

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม

เชื่อมบานแมขะจาน หมูที่ 7 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,700 เมตร

1,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,800,000) 
(2558 : 1,800,000) 

(2559 : 2,525,000) 
(2558 : 2,525,000) 



- 85 -

- 85 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

75 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหัวดง หมูที่ 3

ตําบลริมเหนือ

เชื่อมบานรองเกิด หมูที่ 7

ตําบลสันโปง 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 800 เมตร

1,728,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

76 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมสานอย หมูที่ 4 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานสบสา-หนองฟาน 

หมูที่ 9 ตําบลดอนแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 800 เมตร

1,728,000 1,728,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 2,112,000) 
(2558 : 2,112,000) 

(2559 : 2,112,000) 
(2558 : 2,112,000) 



- 86 -

- 86 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)
ที่

77 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนเลียบน้ําปง 

บานวังหมุน หมูที่ 4 

ตําบลสันโปง 

เชื่อมบานซาง หมูที่ 4 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 1,500 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 2,000 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 2,000 เมตร

2,700,000 3,600,000 3,600,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,980,000) 
(2558 :   -   ) 



- 87 -

- 87 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

78 กอสรางกําแพงกันดิน

และแผงกั้นจราจร (แบริเออร)

พรอมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังสิงหคํา หมูที่ 6 

ตําบลปาแดด อําเภอเมือง

เชื่อมบานทาขี้ควาย หมูที่ 1

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

- ป 2560 

  กําแพงกันดิน 165 เมตร 

  แผงกั้นจราจร 35 เมตร 

  ถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

  ยาว 165 เมตร

- ป 2561 

  กําแพงกันดิน 165 เมตร 

  แผงกั้นจราจร 35 เมตร 

  ถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

  ยาว 165 เมตร

- ป 2562 

  กําแพงกันดิน 165 เมตร 

  แผงกั้นจราจร 35 เมตร 

  ถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

  ยาว 165 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 รอยละ

ของระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 88 -

- 88 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

79 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเกาะกลาง หมูที่ 8 

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานปาเปอะ หมูที่ 2 

ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 849 เมตร

1,833,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

80 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเกาะกลาง หมูที่ 8

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง 

เชื่อมบานโปง หมูที่ 4

ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 847 เมตร

1,830,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 2,241,400) 
(2558 : 2,241,400) 

(2559 : 2,236,100) 
(2558 : 2,236,100) 



- 89 -

- 89 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

81 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนวรุณนิเวศน ปากซอย 5 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8  

ตําบลแมเหียะ 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 8 เมตร 

ยาว 700 เมตร

2,016,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

82 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

(2559 : 2,156,000) 
(2558 : 2,464,000) 

(2559 : 1,985,000) 
(2558 : 1,985,000) 



- 90 -

- 90 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

83 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ

ชุมชนหลิ่งหมื้น หมูที่ 10 

ตําบลปาไผ 

(เขต ทม.แมโจ) 

เชื่อมชุมชนพัฒนาทรายแกว 

หมูที่ 13  ตําบลปาไผ 

(เขต ทต.ปาไผ)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 300 เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

84 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนิดไมมีทางเทา

ขามลําน้ําวังปอง 

ถนนสาย ชม.5199

บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานวังปอง หมูที่ 6 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 18 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,620,000) 
(2558 : 1,620,000) 



- 91 -

- 91 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

85 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานโปง หมูที่ 6 

ตําบลปาไผ 

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

เชื่อมบานเมืองวะ หมูที่ 4

ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 4,700 เมตร

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,300 เมตร

- ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 2,300 เมตร

2,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

86 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันนาเม็ง หมูที่ 3

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานขาวแทนหลวง 

หมูที่ 3 ตําบลสันทรายหลวง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 7 เมตร 

  ยาว 780 เมตร 

- ป 2561 กวาง 7 เมตร 

  ยาว 780 เมตร

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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,694,000) 
(2558 : 1,694,000) 



- 92 -

- 92 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

87 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.5199 

บานทุงปาเก็ด หมูที่ 6

ตําบลหนองหาร

อําเภอสันทราย

เชื่อมบานวังปอง หมูที่ 6

ตําบลเหมืองแกว

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 900 เมตร

- ป 2562 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

88 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันทรายหลวง หมูที่ 4 

ตําบลสันทรายหลวง 

เชื่อมบานโจ หมูที่ 5

ตําบลสันทรายนอย 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

1,987,200 1,987,200 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : 1,980,000) 

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : 1,980,000) 



- 93 -

- 93 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

89 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานทาเกวียน หมู 4

ตําบลหนองจอม 

(เขต ทต.หนองจอม) 

เชื่อมชุมชนศรีสหกรณ หมู 7 

ตําบลหนองจอม 

(เขต ทม.แมโจ)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 920 เมตร

1,987,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

90 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

ถนนสายหนาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ 
บานแมฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

หมูที่ 11 ตําบลหนองแหยง 

เชื่อมบานศรีวังธาร หมูที่ 8  

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 750 เมตร

1,620,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 94 -

- 94 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

91 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานหนองกนครุ หมูที่ 5 

ตําบลเมืองเล็น 

เชื่อมบานแมฮักพัฒนา

เฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 11 

ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 920 เมตร

1,987,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

92 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปากลวย หมูที่ 2 

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานบอหิน หมูที่ 3 

ตําบลสันปาเปา 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 2 ชวง

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

ยาว 73 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

ยาว 509 เมตร

1,022,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 95 -

- 95 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

93 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

(บริเวณปาชาเมืองวะ)

บานลวงเหนือ หมูที่ 4 

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานดงเจริญชัย หมูที่ 6 

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 7 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

94 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บานสันอุม หมูที่ 6 

ตําบลเชิงดอย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานหนองแหยง หมูที่ 1 

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร  

ยาว 6 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 756,000) 
(2558 : 756,000) 

(2559 : 660,000) 
(2558 : 660,000) 



- 96 -

- 96 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

95 ขยายผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายแยกสนามกีฬาเทศบาล

ตําบลดอยสะเก็ด

บานปาคา หมูที่ 4 

ตําบลเชิงดอย 

เชื่อมบานปาไมแดง หมูที่ 2 

ตําบลปาปอง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

เสริมไหลทางขางละ 1 เมตร

ยาว 4,600 เมตร

หนา 0.05 เมตร

3,371,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

96 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

บานสันตนแหน หมูที่ 3

ตําบลแมคือ

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานปูคาเหนือ หมูที่ 5

ตําบลแมปูคา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 660 เมตร

1,485,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,943,000) 
(2558 : 1,983,600) 



- 97 -

- 97 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

97 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานขางน้ํา หมูที่ 7

ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด

เชื่อมบานดงเจริญชัย หมูที่ 6 

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 920 เมตร

1,987,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

98 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอลฟลตคอนกรีต 

บานแมกะตลาด หมูที่ 2 

ตําบลตลาดใหญ 

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 3 

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 5.50 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 5.50 เมตร

  ยาว 845 เมตร

1,980,000 1,673,100 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 7,572,600) 
(2558 :    -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 98 -

- 98 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

99 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

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

กวาง 6 เมตร

ยาว 670 เมตร

1,447,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

100 กอสรางพนังกันตลิ่ง 

ลําหวยแมโปง 

ถนนสาย ชม.5102

บานปาไมแดง หมูที่ 2 

ตําบลปาปอง 

เชื่อมบานปาไมแดง หมูที่ 9,

บานหวยบอน หมูที่ 3,

บานหวยบอทอง หมูที่ 10,

บานปาไผ  หมูที่ 2,

และบานหวยอาง  หมูที่ 6

ตําบลแมโปง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ยาว 150 เมตร

สูง 2 เมตร

1,750,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 99 -

- 99 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

101 กอสรางพนังกันตลิ่ง 

ถนนสาย ชม.4034

บานแมกะ หมูที่ 2

ตําบลตลาดใหญ 

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 3,

บานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2,

บานแมฮอยเงินเหนือ หมูที่ 1

ตําบลแมฮอยเงิน 

เชื่อมบานพระนอนแมโปง 

หมูที่ 5,

บานแมโปงหลวง หมูที่ 4,

บานหวยอาง หมูที่ 6,

บานแมฮองไคร หมูที่ 8

ตําบลแมโปง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

 - จุดที่ 1 ยาว 70 เมตร 

   สูง 2 เมตร

 - จุดที่ 2 ยาว 80 เมตร 

   สูง 2 เมตร

1,750,000 - - รอยละของ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 100 -

- 100 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

102 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันกลางใต หมูที่ 6 

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันกําแพง  

เชื่อมบานรองดอนชัย  หมูที่ 2 

ตําบลปาบง  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 970 เมตร

1,981,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

103 กอสรางกําแพงกันดิน

กลองลวดตาขาย

บรรจุหินใหญ (GABION)

สายเลียบลําน้ําโฮม 

บานสันตนบง หมูที่ 12 

ตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานปาบงหลวง หมูที่ 4 

ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

จํานวน 3 ชวง พรอมถมดิน

หลังกําแพง

- ชวงที่ 1 ยาว 50 เมตร 

  สูง 5.30 เมตร

- ชวงที่ 2 ยาว 40 เมตร 

  สูง 5.30 เมตร

- ชวงที่ 3 ยาว 60 เมตร 

  สูง 5.30 เมตร

5,000,000 - - รอยละของ

ระยะทางที่

ดําเนินการ

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 101 -

- 101 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปอก หมูที่ 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานดง หมูที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาวรวม 1,600 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,950,000 1,950,000 2,340,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

105 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลาย หมูที่ 2 ,

บานปอก หมูที่ 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานดง หมูที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 1 เมตร 

  ยาว 2,000 เมตร

- ป 2561 กวาง 1 เมตร 

  ยาว 2,000 เมตร

1,300,000 1,300,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 2,600,000) 
(2558 :    -   ) 



- 102 -

- 102 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

106 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายทางเขา

บานแพม - ทางหลวง

บานหวยแกว  หมูที่ 5

ตําบลหวยแกว 

เชื่อมบานสหกรณ 6  หมูที่ 6

ตําบลบานสหกรณ

อําเภอแมออน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาวรวม 2,760 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

1,987,200 1,987,200 1,987,200 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

107 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling 

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม.2155 

บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานสันปากวาว หมูที่ 10 

ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : 1,980,000) 



- 103 -

- 103 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

108 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบแมน้ําปง

บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานปางิ้ว หมูที่ 5

ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

1,987,200 1,987,200 1,987,200 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

109 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบแมน้ําปง 

บานปาเดื่อ หมูที่ 1 

ตําบลขัวมุง  

เชื่อมบานสองแคว หมูที่ 3 

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 920 เมตร

1,987,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 1,980,000) 
(2558 :     -    ) 

(2559 : 3,175,000) 
(2558 :    -   ) 



- 104 -

- 104 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองคํา หมูที่ 5 

ตําบลสบแมขา  

เชื่อมบานทาขุนคง หมูที่ 7

ตําบลขุนคง  

เชื่อมบานรองแหยง หมูที่ 5  

ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6  เมตร 

ยาวรวม 1,500 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานตนงิ้ว หมูที่ 2 

ตําบลสันผักหวาน  

เชื่อมบานทาขี้ควาย หมูที่ 1 

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาวรวม 1,000 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 105 -

- 105 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

112 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง

เชื่อมบานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 2,340,000) 
(2558 : 2,340,000) 

(2559 : 2,886,000) 
(2558 : 2,886,000) 
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- 106 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

114 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ 

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน 

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

กวาง 6 เมตร 

ยาวรวม 1,500 เมตร 

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,860,000 1,860,000 1,860,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

115 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหางดง - ทาขี้เหล็ก 

บานสันทรายพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแกว  

เชื่อมบานถวาย หมูที่ 2

ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง  0.40 เมตร 

ยาว 347 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 107 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

116 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณลําเหมืองดง 

บานคันธรส หมูที่ 13 

ตําบลหนองตอง  

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7 

ตําบลหารแกว  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 171 เมตร

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร

หนา 0.20 เมตร

1,100,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

117 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมขา  

บานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา 

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 9 

ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 108 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

118 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปาสัก หมูที่ 1

ตําบลหารแกว

เชื่อมบานตนโชค หมูที่ 1

ตําบลหนองตอง

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 920 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

1,987,200 1,987,200 1,987,200 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

119 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ซอย 2 ขวา 21 ซาย 

บานขุนคงหลวง หมูที่ 5 

ตําบลขุนคง 

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 7  

ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร 

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร

  ยาว 1,000 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 2,178,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 109 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

120 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโรงวัว หมูที่ 1 

ตําบลน้ําบอหลวง 

เชื่อมบานหวยสม หมูที่ 5 

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 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

121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 2,340,000) 
(2558 : 2,340,000) 

(2559 : 2,340,000) 
(2558 : 2,340,000) 



- 110 -

- 110 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

122 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  

บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 

ตําบลมะขุนหวาน 

เชื่อมบานรองขุด หมูที่ 10 

ตําบลแมกา 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 800 เมตร

1,728,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

123 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขามคลองชลประทาน

บานสันปาตอง  หมูที่ 1 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

เชื่อมบานสันปาตอง หมูที่ 1

ตําบลยุหวา

(เขต ทต.ยุหวา) 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 111 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

124 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนแหนนอย หมูที่ 7 

ตําบลทาวังพราว

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานเตาไห หมูที่ 6

ตําบลทุงรวงทอง

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 834 เมตร

1,800,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

125 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองหวาย หมูที่ 3

ตําบลยุหวา 

เชื่อมบานหนองหวาย หมูที่ 11

ตําบลน้ําบอหลวง 

เชื่อมบานกลางเหนือ หมูที่ 3 

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

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

1,868,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 : 2,201,800) 
(2558 : 2,201,800) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 112 -

- 112 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

126 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานไร หมูที่ 5 

ตําบลทุงตอม 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

เชื่อมบานกอเกา หมูที่ 4,  

บานเหลา  หมูที่ 10

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)  

เชื่อมบานกวน  หมูที่ 1

ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,512,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

127 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสาย ชม.2093

บานตนตัน หมูที่ 3 

ตําบลแมกา 

เชื่อมบานใหมสามหลัง หมูที่ 8

ตําบลบานกลาง 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 920 เมตร

1,987,200 1,987,200 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,984,400) 
(2558 :    -   ) 
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- 113 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

128 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทรายมูล หมูที่ 6, 

บานสันคอกชาง หมูที่ 7

ตําบลแมกา  

เชื่อมบานดงขี้เหล็ก หมูที่ 9 

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานไร  หมูที่ 5

ตําบลทุงตอม  

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 920 เมตร

1,987,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

129 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายขางตลาดมะขามหลวง

บานมะขามหลวง หมูที่ 2 

ตําบลมะขามหลวง          

เชื่อมบานขุนคง หมูที่ 2 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 985 เมตร

1,773,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 114 -

- 114 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

130 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเดนนาทราย หมูที่ 6

ตําบลทุงป

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 2 

ตําบลบานกาด

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร   

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร 

- ป 2562 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

131 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแสนกันธา หมูที่ 2 

ตําบลทุงรวงทอง 

เชื่อมบานริมวาง หมูที่ 7 

ตําบลบานกาด 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,500,000) 
(2558 : 1,320,000) 



- 115 -

- 115 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

132 บูรณะทางโดยวิธี Pavement

In - Place Recycling

ผิวทางแอสฟลตคอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ

ถนนสาย ชม.5131 

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานพันตน หมูที่ 3 

ตําบลทุงป 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 562 เมตร

3,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

133 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานกูลายมือ หมูที่ 4 

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานพนัง หมูที่ 10 

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

1,872,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 116 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานวังธารทอง หมูที่ 22 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

135 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองหอย หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

เชื่อมบานไรบวกบง หมูที่ 26 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร            

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 
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- 117 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

136 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

137 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ 

บานหวยน้ําขาว หมูที่ 1 

ตําบลยางคราม

อําเภอดอยหลอ 

เชื่อมบานแพะประทาน หมูที่ 7 

ตําบลทุงป 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 625 เมตร

5,500,000 5,500,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 2,200,000) 
(2558 : 2,200,000) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 118 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

138 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ

บานเวียงทอง หมูที่ 25 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 850 เมตร

7,550,000 7,550,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

139 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายสํานักสงฆมอนปูอิ่น 

บานแดนเมือง หมูที่ 6 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 730 เมตร          

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 730 เมตร            

- ป 2562 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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :  3,416,000) 
(2558 :   -   ) 



- 119 -

- 119 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

140 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทากอมวง หมูที่ 10

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยพัฒนา หมูที่ 13

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 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

141 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 7 

ตําบลดอยแกว

(เขต ทต.ดอยแกว)

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2

ตําบลดอยแกว

(เขต ทต.จอมทอง)

(เลียบดอยลืม,บอนไก)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาวรวม 1,080 เมตร

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 540 เมตร                 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 540 เมตร

2,106,000 2,106,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :  4,212,000) 
(2558 :   -   ) 



- 120 -

- 120 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

142 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมเตี๊ยะ หมูที่ 3 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานแมเตี๊ยะใต หมูที่ 14 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ชนิดชองเดียว

ขนาดชองกวาง 1.80 เมตร

สูง 1.80 เมตร

ยาว 8 เมตร

960,000 - - จํานวน (แหง) 1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

143 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเขาโครงการพัฒนา

ดอยอินทนนท 

บานหนองหลม หมูที่ 22 

ตําบลบานหลวง

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 550 เมตร 

- ป 2562 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

(2559 : 960,000) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,980,000) 
(2558 : 1,980,000) 



- 121 -

- 121 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

144 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานพุทธนิมิตร หมูที่ 18, 

บานหนองอาบชาง หมูที่ 9 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานปากลอง หมูที่ 8

ตําบลหนองปลาสะวาย 

อําเภอบานโฮง 

จังหวัดลําพูน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร  

ยาว 700 เมตร

1,526,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

145 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ 

บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5

ตําบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบานแทนคํา หมูที่ 1 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร  

ยาว 1,226 เมตร

4,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 122 -

- 122 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

146 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานบอสลี หมูที่ 6 

ตําบลบอสลี 

เชื่อมบานนาฟอน หมูที่ 4 

ตําบลบอหลวง

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 510 เมตร

- ป 2562 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

147 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 

(2559 : 1,365,000) 
(2558 : - ) 



- 123 -

- 123 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

148 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังลุงใหม 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

กวาง 6 เมตร 

ยาว 350 เมตร

1,132,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

149 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานดอกแดง หมูที่ 10 , 

บานอมลอง หมูที่ 2 

ตําบลบอสลี 

อําเภอฮอด 

เชื่อมบานแมแอบ หมูที่ 7 

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 380 เมตร

1,482,000 1,482,000 1,482,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 1,786,000) 
(2558 : 1,786,000) 

(2559 : 1,984,000) 
(2558 : 1,984,000) 



- 124 -

- 124 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

150 กอสรางสะพานคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

บานพุย  หมูที่ 7

ตําบลบอหลวง 

เชื่อมบานกองปะ  หมูที่ 7

ตําบลบอสลี  

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร  

ยาว 20 เมตร

1,680,000 - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

151 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเดนปาตัน หมูที่ 7 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานแมยุย หมูที่ 7 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 650 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

2,535,000 2,340,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 125 -

- 125 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

152 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

153 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา 

เชื่อมบานแมทก หมูที่ 5,

บานผาจุก หมูที่ 8 

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

1,560,000 1,560,000 1,560,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 5,460,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 126 -

- 126 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

154 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองบัวคํา หมูที่ 5 

ตําบลทาเดื่อ 

เชื่อมบานหนองผักบุง หมูที่ 4 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

155 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

(2559 : 3,900,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 1,950,000) 
(2558 : 2,117,700) 



- 127 -

- 127 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

156 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

ปรับปรุงคุณภาพ

ดวยยางธรรมชาติ  

บานสันปาดํา หมูที่ 6 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,860,000 1,860,000 1,860,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

157 กอสรางทอลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมบวนใต หมูที่ 10 

ตําบลโปงทุง 

เชื่อมบานฉิมพลี หมูที่ 4 

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให 

    ถนนเสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ชนิด 2 ชอง

ขนาดชองกวาง 2.70 เมตร

สูง 2.70 เมตร

ยาว 6 เมตร

1,200,000 - - จํานวน (แหง) 1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 1,200,000) 
(2558 :    -   ) 



- 128 -

- 128 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

158 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลาน 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 6 เมตร 

   ยาว 200 เมตร 

 - ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 200 เมตร

1,716,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

159 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสงิน หมูที่ 13 

ตําบลนาเกียน 

เชื่อมบานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๖ เมตร 

ยาว ๕๐๐ เมตร

2,145,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 129 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานยางเปา หมูที่ 2 

ตําบลอมกอย 

เชื่อมบานผีปาน หมูที่ 10

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร 

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร 

- ป 2562 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

161 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

เชื่อมบานหวยยาว หมูที่ 7 

ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร

1,827,000 1,827,000 1,827,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 2,088,000) 
(2558 : 2,088,000) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 130 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

162 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําหวยบวกเฒา 

(ถนน อบจ.เชียงใหม)

สาย ชม.4052 

บานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

163 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามน้ําแมโขง

บานหวยผึ้ง หมูที่ 12

ตําบลสบโขง

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

เชื่อมบานสบโขง หมูที่ 10

ตําบลแมสวด

อําเภอสบเมย

จังหวัดแมฮองสอน

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 50 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

(2559 : 2,500,000) 
(2558 : 2,500,000) 

(2559 : 7,500,000) 
(2558 :    -    ) 



- 131 -

- 131 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

164 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

1,900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางอุง หมูที่ 1 ,

บานแมหยอด หมูที่ 9 

ตําบลแมศึก

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานขุนแมรวม หมูที่ 1

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2562 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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 : 2,610,000) 
(2558 : 2,610,000) 



- 132 -

- 132 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

166 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายมอนบอเฮาะ 

บานยางหลวง หมูที่ 6 

ตําบลทาผา 

เชื่อมบานกองแขก หมูที่ 7 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 900 เมตร

4,698,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

167 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานปาตึง หมูที่ 13 ,

บานดอยสันเกี๋ยง หมูที่ 17 

ตําบลชางเคิ่ง 

เชื่อมบานผานัง หมูที่ 2 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

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

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 133 -

- 133 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

168 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

เชื่อมบานขุนแมรวม หมูที่ 1 

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

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

169 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานวัดจันทร หมูที่ 3 ,

บานสันมวง 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

(2559 : 2,340,000) 
(2558 : 2,340,000) 

(2559 : 1,827,000) 
(2558 : 1,827,000) 



- 134 -

- 134 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

170 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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 2560 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 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

171 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

(2559 : 2,610,000) 
(2558 : 2,610,000) 

(2559 : 2,610,000) 
(2558 :    -   ) 



- 135 -

- 135 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

172 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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

(2559 : 1,989,000) 
(2558 : 1,989,000) 



- 136 -

- 136 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

173 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานโละ หมูที่ 1 

ตําบลสันตนหมื้อ 

เชื่อมบานปาแดด  หมูที่ 2 

ตําบลบานหลวง  

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,955 เมตร

3,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันตนหมื้อ

อบต.บานหลวง

174 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

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 5,800 เมตร

21,790,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมนาวาง

อบต.บานหลวง

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 137 -

- 137 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

175 กอสรางสะพานคอนกรึต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําฝาง 

บานโฮง หมูที่ 6 

ตําบลแมอาย 

เชื่อมบานฮางต่ํา หมูที่ 4 

ตําบลแมนาวาง 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 50 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมอาย

อบต.แมนาวาง

176 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมฮาง หมูที่ 6 

ตําบลแมสาว 

เชื่อมบานสันปาเหียว หมูที่ 7

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 2,500 เมตร

6,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาว

อบต.สันตนหมื้อ

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 138 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

177 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมสูนนอย หมูที่ 3

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5

ตําบลสันทราย

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร

3,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสูน

ทต.สันทราย

178 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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

7,781,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มอนปน

ทต.สันทราย

(2559 : 7,531,000) 

(2559 :   -   ) 
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- 139 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

179 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานตนหนุน  หมูที่ 5  

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง)

เชื่อมบานสันทรายคองนอย 

หมูที่ 6  ตําบลเวียง  

(เขต อบต.เวียง)

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6  เมตร  

ยาว 747  เมตร

3,627,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เวียงฝาง

อบต.เวียง

180 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน  

เชื่อมบานใหมชยาราม หมูที่ 19

ตําบลเวียง  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6  เมตร

ยาว  930  เมตร

2,964,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.โปงน้ํารอน

อบต.เวียง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 140 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

181 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําใจ  

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8  

ตําบลเวียง  

เชื่อมบานหนองพนัง หมูที่ 1

ตําบลโปงน้ํารอน  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว  12  เมตร

1,913,000 - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เวียง

อบต.โปงน้ํารอน

182 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

บานทา หมูที่ 2  

ตําบลปงตํา

เชื่อมบานดง  หมูที่ 5  

ตําบลแมทะลบ  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 30 เมตร

ทางเทากวาง 1 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยปราการ

อบต.แมทะลบ

(2559 : 2,621,000) 

(2559 :   -   ) 
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- 141 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

183 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทา หมู 4  

ตําบลหนองบัว 

(เขต ทต.หนองบัว)

เชื่อมบานหนองบัว หมูที่ 3  

ตําบลหนองบัว 

(เขต ทต.ไชยปราการ)

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,680 เมตร

4,316,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองบัว

ทต.ไชยปราการ

184 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาแดง หมูที่ 2  

ตําบลแมทะลบ

เชื่อมบานทา หมูที่ 2  

ตําบลปงตํา  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1  

   กวาง 5 เมตร  

   ยาว 2,080 เมตร  

ชวงที่ 2  

   กวาง 4 เมตร  

   ยาว 1,058 เมตร

4,252,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมทะลบ

ทต.ไชยปราการ

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 142 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

185 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยมวง หมู 6 

ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ

เชื่อมบานดงปาลัน หมูที่ 2

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

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 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ไชยปราการ

อําเภอไชยปราการ

ทต.แมขา

อําเภอฝาง

186 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนซอยบานสันปาตึง

บานมวงปอก หมูที่ 3 

ตําบลแสนไห

เชื่อมบานมวงเครือ หมูที่ 4 

ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,962,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แสนไห

อบต.เปยงหลวง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 143 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

187 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมมะกายยอน หมูที่ 3 

ตําบลเปยงหลวง 

เชื่อมบานสันดวงดี หมูที่ 1 

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร  

ยาว 1,800 เมตร

2,071,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เปยงหลวง

ทต.แสนไห

188 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังมะริว

(บานหวยบาน) หมูที่ 2 , 

บานหลวง หมูที่ 4 

ตําบลเมืองคอง 

เชื่อมบานนาเลา หมูที่ 10 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายไหลทาง 2 ขางทาง 

ขางละ 1 เมตร 

ยาว 600 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทางที่

ขยายไหลทาง

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เมืองคอง

อบต.เชียงดาว

(2559 :   -   ) 

(2559 :    -   ) 
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- 144 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

189 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานเชียงดาว หมูที่ 6 

ตําบลเชียงดาว

(เขต ทต.เชียงดาว) 

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว 

(เขต อบต.เชียงดาว)

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6.50 เมตร

ยาว 2,076 เมตร

6,007,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตราฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เชียงดาว

อบต.เชียงดาว

190 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกทางหลวงสาย 107 

บานวังจอม หมูที่ 4 

ซอย 37 ตําบลเชียงดาว

(เขต ทต.เชียงดาว) 

เชื่อมทางหลวงสาย 107 

เลี่ยงเมือง 

บานศรีสะอาด หมูที่ 15 

ตําบลเชียงดาว 

(เขต อบต.เชียงดาว) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 630 เมตร 

พรอมถมดินลูกรังไหลทาง

กวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร

2,457,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เชียงดาว

ทต.เชียงดาว

(2559 :   -   ) 

(2559 :    -   ) 
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- 145 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

191 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองแขม 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 2,050 เมตร

8,182,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองนะ

ทต.ปงโคง

192 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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 170 เมตร

857,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสาบ

อบต.สะเมิงเหนือ

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 146 -

- 146 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

193 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปอก หมูที่ 5

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานโปงไคร หมูที่ 5

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 170 เมตร 

พรอมลงดินไหลทางปรับถม

857,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง

อบต.โปงแยง 

อําเภอแมริม

194 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมขะปู หมูที่ 3 ,

บานหวยน้ําจาง หมูที่ 6 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

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

5,450,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอแกว

อําเภอสะเมิง

อบต.แมวิน

อําเภอแมวาง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 147 -

- 147 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

195 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมแว หมูที่ 2 ,

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบานขุนสาบ หมูที่ 6 

ตําบลแมสาบ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 165 เมตร

850,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ยั้งเมิน

อบต.แมสาบ

196 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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 170 เมตร

867,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สะเมิงใต

อําเภอสะเมิง

อบต.แมวิน

อําเภอแมวาง

(2559 : 950,000) 

(2559 :   -   ) 



- 148 -

- 148 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

197 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานมวงหลวง หมูที่ 10

ตําบลเขื่อนผาก

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 370 เมตร 

พรอมไหลทางขนาด 

0.50 เมตร

1,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพร

อบต.เขื่อนผาก

198 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันคะมอก หมูที่ 1  

ตําบลปาตุม

เชื่อมบานสันยาว หมูที่ 2

ตําบลปาไหน 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4.5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,385,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาตุม

ทต.ปาไหน

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 149 -

- 149 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

199 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามแมน้ําขอด 

บานหลวง หมูที่ 6 -

บานแมสายปาเมี่ยง หมูที่ 7

ตําบลโหลงขอด 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหวยน้ํากืน หมูที่ 13

ตําบลแมเจดีย 

อําเภอเวียงปาเปา  

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 60 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.โหลงขอด

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

อบต.แมเจดีย

อําเภอเวียงปาเปา

จังหวัดเชียงราย

200 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 3 - 

บานมวงหลวง หมูที่ 10 -

บานเขื่อนผาก หมูที่ 2

ตําบลเขื่อนผาก

เชื่อมบานโละปาตอง หมูที่ 5

ตําบลน้ําแพร  

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

4,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เขื่อนผาก

ทต.น้ําแพร

(2559 : 7,200,000) 

(2559 :   -   ) 



- 150 -

- 150 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

201 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาไหน หมูที่ 1 

ตําบลปาไหน 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6 

ตําบลเวียง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 1 เมตร 

ยาว 2,365 เมตร

1,730,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาไหน

ทต.เวียงพราว

202 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองบัว หมูที่ 1 

ตําบลสันปายาง 

เชื่อมบานหนองบัวหลวง 

หมูที่ 9 ตําบลสบเปง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

3,003,500 - - รอยละ

ระยทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันปายาง

อบต.สบเปง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 151 -

- 151 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

203 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานผึ้ง หมูที่ 3 

ตําบลแมหอพระ

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 4 

ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,952,700 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมหอพระ

ทม.เมืองเมือง

แกนพัฒนา

204 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลสันมหาพน

เชื่อมบานทุงสีทอง หมูที่ 10 

ตําบลขี้เหล็ก

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,163 เมตร

6,235,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันมหาพน

ทต. จอมแจง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 152 -

- 152 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

205 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมถมไหลทาง 

บานหนองบัว หมูที่ 7 

ตําบลแมแตง 

เชื่อมบานหนองผึ้ง หมูที่ 18 

ตําบลอินทขิล

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 570 เมตร 

พรอมถมไหลทาง

1,828,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแตง

ทต.อินทขิล

206 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนลุง หมูที่ 4 

ตําบลบานชาง

เชื่อมบานเมืองกึ้ด หมูที่ 1 

ตําบลกึ้ดชาง 

อําเภอเแมแตง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร 

ยาว 650 เมตร

1,303,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานชาง

อบต.กึ้ดชาง

(2559 :    -   ) 

(2559 :    -   ) 



- 153 -

- 153 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

207 กอสรางพนังกันดิน

พรอมราวกันตก 

พรอมถมดินขยายผิวถนน

บานปาใผ หมูที่ 3 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม

เชื่อมบานแมโจ หมูที่ 4 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 472 เมตร สูง 2 เมตร

ถมดินขยายผิวถนน 

กวาง 2 เมตร

10,820,000 - - รอยละ

ของระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เหมืองแกว

อําเภอแมริม

ทม.แมโจ

อําเภอสันทราย

208 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมริม 

บานโองนอก หมูที่ 10 

ตําบลแมแรม 

เชื่อมบานเหมืองผารวมใจ 

หมูที่ 5 ตําบลริมเหนือ 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 24 เมตร

15,000,000 - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแรม

ทต.ริมเหนือ

(2559 :    -   ) 

(2559 :    -   ) 



- 154 -

- 154 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

209 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยทราย หมูที่ 3 -

บานหัวฝาย หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานนาหึก หมูที่ 1 -

บานสะลวงนอก หมูที่ 3  

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,300 เมตร

20,124,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.หวยทราย

อบต.สะลวง

210 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองอาบชาง

(บนดอยฝงขวา) หมูที่ 1

ตําบลสันโปง 

เชื่อมบานหวยน้ําริน หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,420 เมตร

4,673,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันโปง

ทต.ขี้เหล็ก

(2559 :   -   ) 

(2559 :    -   ) 



- 155 -

- 155 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

211 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบคลองชลประทาน

สายใหญแมแตง

ฝงทิศตะวันตก 

บานสันคะยอม หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 798 เมตร 

พรอมไหลทางลูกรังขางละ

0.25เมตร

2,364,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขี้เหล็ก

อบต.สะลวง

212 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บริเวณปากทางซอย 10 

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานทาวังทอง หมูที่ 5

ตําบลริมใต  

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1  

   กวาง 4 เมตร  

   ยาว 1,331.50 เมตร

ชวงที่ 2  

   กวาง 5 เมตร  

   ยาว 323.50 เมตร

- 2,080,000 - รอยละ

ระยทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมสา

ทต.แมริม

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 156 -

- 156 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

213 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานมวงคํา หมูที่ 3 

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 0.80 เมตร 

ลึก 0.80 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

พรอมวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

- 7,500,000 - รอยละ

ระยะทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.โปงแยง

อําเภอแมริม

อบต.บานปง

อําเภอหางดง

214 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 6 

ตําบลดอนแกว

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 10,500 เมตร

- 15,359,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอนแกว

อบต.แมสา

(2559 : 7,500,000) 

(2559 :   -   ) 



- 157 -

- 157 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

215 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานสะลวงนอก 

(หมวดหมวกเตยพัฒนา) 

หมูที่ 3 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 3 

ตําบลสันปายาง

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,319 เมตร

- 1,482,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สะลวง

อบต.สันปายาง

(2559 :   -   ) 



- 158 -

- 158 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

216 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บริเวณถนนเลียบกําแพง

สนามบินนานาชาติเชียงใหม

บานชางทอง หมูที่ 7 

ตําบลสุเทพ 

เชื่อมบานปาเปา หมูที่ 10 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร 

ยาว 1,080 เมตร 

และงานตีเสนจราจร

2,054,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สุเทพ

ทม.แมเหียะ

217 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

เชื่อมถนนปากซอย 5 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 7 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,612,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาแดด

ทม.แมเหียะ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 :  6,886,000 ) 

(2559 :  2,537,000 ) 
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- 159 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

218 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําคาว

บานศรีบัวเงิน หมูที่ 2 

ตําบลทาศาลา 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

เชื่อมบานสันกลางเหนือ 

หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ทางเทาขางละ 0.50 เมตร

ยาว 40 เมตร

2,711,000 - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาศาลา

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.สันกลาง 

อ.สันกําแพง

219 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ปากซอย 2 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 8 เมตร 

ยาว 830 เมตร

2,003,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทม.แมเหียะ

ทต.ปาแดด

(2559 :  -  ) 

(2559 :   -   ) 
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- 160 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

220 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 

ตําบลชางเผือก 

เชื่อมบานดอยสุเทพ หมูที่ 9

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ชางเผือก

ทต.สุเทพ

221 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เสนทางบานหนองกนครุ 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย  

เชื่อมบานทุงขาวตอกใหม 

หมูที่ 8 ตําบลหนองแหยง 

และบานศรีวังธาร หมูที่ 8 

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,133 เมตร

2,360,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหยง

ทต.ปาไผ

(2559 :   -   ) 

(2559 :  2,427,000 ) 
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- 161 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

222 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานปากาง หมูที่ 2 

ตําบลสันปาเปา 

เชื่อมบานรองสัก หมูที่ 1 

ตําบลสันนาเม็ง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาเปา

ทต.สันนาเม็ง

(2559 :   -   ) 
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- 162 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

223 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายบานแมยอยสันศรี 

หมูที่ 6 ตําบลสันพระเนตร

อําเภอสันทราย 

เชื่อมสะพานขามน้ํากวง 

บานปาขุย  หมูที่ 3 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

กม.ที่ 0+0.00 

ถึง 0+010 

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร  

ชวงที่ 2 

กม.ที่ 0+011 

ถึง 0+035 

กวาง 6.50 เมตร 

ยาว 35 เมตร 

ชวงที่ 3 

กม.ที่ 0+036 

ถึง 0+295 

กวาง 5.50 เมตร 

ยาว 260 เมตร 

ชวงที่ 4 

กม.ที่ 0+296 

ถึง 1+299 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,004 เมตร 

ระยะทางรวม 

1,299 เมตร

2,170,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันพระเนตร

อ.สันทราย

ทต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

(2559 :  1,653,000 ) 
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- 163 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

224 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานดงเจริญชัย หมูที่ 6 

ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานทุงกอลาน หมูที่ 10 

และเชื่อมบานลวงเหนือ หมูที่ 4

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

2,953,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแหยง

อ.สันทราย

ทต.ลวงเหนือ

อ.ดอยสะเก็ด

225 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ขางตลาดหนองหาร 

บานหนองหาร หมูที่ 7 

ตําบลหนองหาร 

(เขต ทต.หนองหาร) 

เชื่อมบานหวยบงนอก หมูที่ 5 

ตําบลแมแฝกใหม 

(เขต ทต.เจดียแมครัว)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

657,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองหาร

ทต.เจดียแมครัว

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 164 -

- 164 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

226 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายบานลวงเหนือ หมูที่ 4

ถึงบานขางน้ํา หมูที่ 7  

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด   

เชื่อมบานดงเจริญชัย หมูที่ 6

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 550  เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ลวงเหนือ

อ.ดอยสะเก็ด

ทต.หนองแหยง

อ.สันทราย

227 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานแมกะเหนือ หมูที่ 1

ตําบลตลาดใหญ

เชื่อมบานปาฝาง หมูที่ 4 

ตําบลสงาบาน  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง  4 เมตร  

ยาว  1,456 เมตร

2,063,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ตลาดใหญ

ทต.สงาบาน

(2559 :   -   ) 

(2559 :  2,063,000 ) 



- 165 -

- 165 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

228 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานโปงกุม หมูที่  4   

ตําบลปาเมี่ยง  

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานสหกรณหา หมูที่ 5    

ตําบลบานสหกรณ  

อําเภอแมออน  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน  2  ชวง  

ชวงที่ 1 

กวาง  4 เมตร 

ยาว 1,040 เมตร

ชวงที่ 2

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,340 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ปาเมี่ยง

อ.ดอยสะเก็ด

อบต.บานสหกรณ

อ.แมออน

229 กอสรางพนังกันตลิ่ง  

ลําหวยแมโปง  

ถนน ชม.5102 (ถนน อบจ.)

บานปาไผ หมูที่ 2 ,

บานหวยอาง หมูที่ 6

ตําบลแมโปง  

เชื่อมบานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ลึก 6 เมตร

ยาว 90 เมตร

1,570,000 - - รอยละ

ของระยะทาง

ที่ดําเนินการ

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมโปง

ทต.แมฮอยเงิน

(2559 :  3,263,000  ) 

(2559 :  3,500,000  ) 



- 166 -

- 166 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

230 ปรับปรุงผิวจราจร  

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานปาเหียง  หมูที่ 5  

ตําบลปาลาน 

(เขต ทต.สงาบาน)  

เชื่อมบานปาสักนอย หมูที่  9

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร  

ยาว  436  เมตร

1,121,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สงาบาน

ทต.เชิงดอย

231 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมขยายไหลทาง 

และวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสามแยกซอย 3

บานหัวทุง  หมูที่ 5

ตําบลทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง)

เชื่อมบานรอง หมูที่ 11

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 910 เมตร 

ขยายไหลทาง 

ขางละ 1 เมตร 

พรอมวางทอระบายน้ํา

คสล.ขนาด 0.60 เมตร

จํานวน  130 ทอน 

บอพัก คสล.จํานวน 15 บอ

2,326,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันกําแพง

อบต.รองวัวแดง

(2559 :  2,282,000  ) 

(2559 :  3,235,000  ) 



- 167 -

- 167 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

232 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สาย ชม.2021 

(ถนน อบจ.)

บานปาสักขวาง หมูที่ 13

ตําบลสันกําแพง

(เขต อบต.สันกําแพง)

เชื่อมบานรอง  หมูที่ 11

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 633 เมตร

1,135,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกําแพง

อบต.รองวัวแดง

233 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานแมจอง-มวงโตน

(อบจ.ชม.2012)

บานสันเขาแคบกลาง หมูที่ 4

ตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานไร  หมูที่ 6

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 750 เมตร

1,778,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หวยทราย

อ.สันกําแพง

ทต.แมฮอยเงิน

อ.ดอยสะเก็ด

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 168 -

- 168 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

234 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานไรพัฒนา ซอย1

หมูที่ 8  ตําบลแมปูคา

เชื่อมบานหมอ หมูที่ 5

ตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 470 เมตร

786,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมปูคา

ทต.หวยทราย

235 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานปาหา หมูที่ 9 ,

บานแมผาแหน หมูที่ 6 ,

บานริมออน หมูที่ 3

ตําบลออนใต  

เชื่อมบานใหม หมูที่ 10

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,930 เมตร

3,558,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ออนใต

อบต.รองวัวแดง

(2559 :   -   ) 

(2559 :  3,558,500  ) 



- 169 -

- 169 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

236 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําแมออน

บานรองวัวแดง  หมูที่ 3

ตําบลรองวัวแดง  

เชื่อมบานมวงยาประสิทธิ์  

หมูที่ 2  ตําบลแชชาง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

- 2,381,000 - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.รองวัวแดง

อบต.แชชาง

237 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานปอก หมู 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานปางปาไร หมู 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

พรอมไหลทางลูกรัง

เฉลี่ยขางละ 0 - 0.50 เมตร

2,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.หวยแกว

อ.แมออน

อบต.เทพเสด็จ

อ.ดอยสะเก็ด

(2559 :   -   ) 

(2559 :  6,508,000  ) 
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- 170 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

238 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายทางบานสหกรณ หมู 2 

ตําบลบานสหกรณ

เชื่อมบานออนหลวย หมู 6 

ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

พรอมขยายผิวจราจร

ขางละ 1 เมตร

2,600,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานสหกรณ

อบต.ออนเหนือ

239 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายพระนอน - หนองแฝก

บานเชียงยืน หมูที่ 4 

ตําบลยางเนิ้ง 

เชื่อมบานหนองแฝก หมูที่ 4

ตําบลหนองแฝก 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 305 เมตร  

ชวงที่ 2 

กวาง 6.50 เมตร 

ยาว 650 เมตร  

ชวงที่ 3 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร

3,446,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองแฝก

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 171 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

240 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสะลาบ หมูที่ 7

ตําบลชมภู 

เชื่อมบานฮองกอก หมูที่ 9

ตําบลสารภี  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 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 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ชมภู

ทต.สารภี

241 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองโปง หมูที่ 2

ตําบลทากวาง 

เชื่อมบานน้ําโจ หมูที่ 6

ตําบลดอนแกว 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 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 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทากวาง

ทต.ดอนแกว

(2559 :  1,201,000  ) 

(2559 :   -   ) 



- 172 -

- 172 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

242 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหัวดง หมูที่ 7, 

บานไรดง หมูที่ 8 

ตําบลขัวมุง 

เชื่อมบานทาสองแคว หมูที่ 3

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

2,100,400 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ขัวมุง

ทต.สันทราย

มหาวงศ

243 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

สายบานกูแดง หมูที่ 6 

ตําบลหนองแฝก 

เชื่อมบานดอนแกว หมูที่ 5 

ตําบลดอนแกว  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,032 เมตร

1,434,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแฝก

ทต.ดอนแกว

(2559 :  10,000,000 ) 

(2559 :   -   ) 



- 173 -

- 173 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

244 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

ซอย 2 ขวา 21 ซาย

สายบานขุนคง หมูที่ 5 

ตําบลขุนคง 

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 7

ตําบลหนองแกว 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 485 เมตร

994,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ขุนคง

ทต.หนองแกว

245 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนสายหางดง - 

ทาขี้เหล็ก (ฝงขวา) 

บานสันทรายพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแกว 

เชื่อมบานถวาย หมูที่ 2 

ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 0.40 เมตร

ยาว 230 เมตร  

ลึก 0.70 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองแกว

อบต.ขุนคง

(2559 :  6,600,000) 

(2559 :  1,500,000) 



- 174 -

- 174 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

246 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สาย ชม. 2116 (ถนน อบจ.)

บานตม หมูที่ 11 

ตําบลน้ําแพร  

เชื่อมบานฟอน หมูที่ 2 

ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 2 ชวง 

ชวงที่ 1 กวาง 5.80 เมตร 

ยาว 80 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5.30 เมตร 

ยาว 640 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.น้ําแพรพัฒนา

ทต.หนองควาย

247 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณลําเหมืองดง 

จากบานคันธรส หมูที่ 13

ตําบลหนองตอง  

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7

ตําบลหารแกว  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 4 x 2 x 0.20 เมตร 

ยาว 50 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ที่กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.หนองตอง

พัฒนา

ทต.หารแกว

(2559 :  580,000) 

(2559 :  1,100,000) 



- 175 -

- 175 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

248 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย 

บานปาแป - โรงวัว หมูที่ 7

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.แมทาชาง) 

เชื่อมบานแมขัก หมูที่ 5 

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.หางดง) 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 410 เมตร

1,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมทาชาง

ทต.หางดง

249 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานกอเกา  หมูที่ 4

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)

เชื่อมบานไร  หมูที่ 5 

ตําบลทุงตอม 

(เขต ทต.สันปาตอง)

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 273 เมตร 

ชวงที่ 2 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 255 เมตร

1,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงตอม

ทต.สันปาตอง

(2559 :   -   ) 

(2559 :  2,376,000) 



- 176 -

- 176 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

250 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหัวริน หมูที่ 11 ,

บานปาจี้ หมูที่ 1 

ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานริมขาน หมูที่ 8

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1

กวาง 4 เมตร

ยาว 2,630 เมตร 

ชวงที่ 2

กวาง 5 เมตร 

ยาว 6,200 เมตร

1,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทุงสะโตก

อ.สันปาตอง

อบต.ดอนเปา

อ.แมวาง

251 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายคลองชลประทาน 23 ซาย

บานน้ําบอหลวง หมูที่ 2 

ตําบลน้ําบอหลวง 

เชื่อมบานปาตัน หมูที่ 4 

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 662 เมตร

1,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.น้ําบอหลวง

อบต.สันกลาง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 177 -

- 177 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

252 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต

ถนนเลียบคลองชลประทาน

บานรองขุด หมูที่ 10 

ตําบลแมกา 

เชื่อมบานดงปาซาง หมูที่ 6 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 310 เมตร

1,250,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมกา

อบต.มะขุนหวาน

253 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามคลองชลประทาน

บานสันปาตอง หมูที่ 1 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

เชื่อมบานสันปาตอง หมูที่ 1

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.ยุหวา)

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 10 เมตร 

ทางเทาขางละ 

1 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สันปาตอง

ทต.ยุหวา

(2559 :   -   ) 

(2559 :  1,500,000) 



- 178 -

- 178 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

254 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปาตองใต หมูที่ 14 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.ยุหวา) 

เชื่อมบานสันปาตองใต หมูที่ 14

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 367 เมตร

- 472,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยุหวา

ทต.สันปาตอง

255 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก

และขยายผิวจราจร 

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานทารวมใจ หมูที่ 7

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานน้ําบุน หมูที่ 10

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

งานวางทอ คสล. 

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร

จํานวน 594 ทอน 

พรอมบอคสล. 

กวาง 1 เมตร 

ยาว 1 เมตร 

ลึก 1.40 เมตร 

จํานวน 66 บอ 

และงานขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 

660 ตารางเมตร

- 1,720,000 - รอยละ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สันกลาง

อ.สันปาตอง

ทต.น้ําแพรพัฒนา

อ.หางดง

(2559 :   -   ) 

(2559 :  5,850,000) 



- 179 -

- 179 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

256 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานพระเจาทองทิพย หมูที่ 6

ตําบลบานกลาง

(เขต ทต.บานกลาง) 

เชื่อมบานสันหาว หมูที่ 7 

ตําบลบานกลาง

(เขต อบต.บานกลาง) 

เชื่อมบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4  เมตร  

ยาว  2,000 เมตร

- 3,900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานกลาง

อบต.บานกลาง

อบต.มะขุนหวาน

257 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 

ตําบลมะขุนหวาน 

เชื่อมบานสันกอเก็ต หมูที่ 10

ตําบลบานกลาง 

(เขต อบต.บานกลาง)

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 4,400 เมตร

- 8,900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขุนหวาน

อบต.บานกลาง

(2559 :  10,900,000) 

(2559 :   -   ) 



- 180 -

- 180 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

258 วางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมบอพัก

และถมดินลูกรังหลังทอ

บานมะขามหลวง หมูที่ 2

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานสันจี้กุง หมูที่ 7

ตําบลทุงตอม

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ยาว 800 เมตร

บอพัก

กวาง 1 x 1 เมตร 

ลึก 1 เมตร 

จํานวน 55 บอ 

พรอมถมดินลูกรังหลังทอ

- 1,471,000 - รอยละ

ระยะทาง

ที่ดําเนินการ

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขามหลวง

ทต.ทุงตอม

259 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานรองน้ํา หมูที่  7 

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานมะขุนหวาน หมูที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,275 เมตร

- 2,055,500 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 181 -

- 181 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

260 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานมะขามหลวง หมูที่ 2

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานมะขุนหวาน หมูที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 870 เมตร

- 1,403,700 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน

(2559 :   -   ) 



- 182 -

- 182 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

261 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันโปง หมูที่ 3 

ตําบลดอนเปา 

(เขต ทต.แมวาง ) 

เชื่อมบานสันโปง หมูที่ 3 

ตําบลดอนเปา 

(เขต อบต.ดอนเปา) 

อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 

          ยาว 564 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

          ยาว 1,249 เมตร

2,732,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมวาง

อบต.ดอนเปา

262 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจารจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานใหมสวรรค หมูที่ 7 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

          ยาว 1,320 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

          ยาว 394 เมตร

4,909,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานกาด

อบต.ดอนเปา

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 : 2,906,000) 

(2559 :   -   ) 



- 183 -

- 183 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

263 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานกูลายมือ หมูที่ 4

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานผะนัง หมูที่ 10 

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร  

ยาว 1,300 เมตร

2,166,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทุงรวงทอง

อ.แมวาง

ทต.ยางคราม

อ.ดอยหลอ

264 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานปางขี้เหล็ก หมูที่ 1,

บานทุงปาคาใต หมูที่ 8 

ตําบลทุงป 

เชื่อมบานไรหลวง หมูที่ 3 

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทุงป

อบต.ทุงรวงทอง

(2559 : 12,283,000) 

(2559 : 2,152,000) 
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- 184 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

265 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเหลาปาฝาง หมูที่ ๒ 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานปาจี้ หมูที่ ๑ 

ตําบลทุงสะโตก  

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

          ยาว 1,950 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

          ยาว 500 เมตร

2,400,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอนเปา

อ.แมวาง

ทต.ทุงสะโตก

อ.สันปาตอง

266 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายเลียบลําเหมืองรองแสะ 

บานสามหลัง หมูที่ 8 

ตําบลสองแคว 

เชื่อมบานหวยทัง หมูที่ 12 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 4,480 เมตร

1,300,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สองแคว

อบต.ดอยหลอ

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 185 -

- 185 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

267 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานศรีแดนเมือง หมูที่ 6 

ตําบลยางคราม

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 2,100 เมตร

7,640,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางคราม

ทต.สันติสุข

268 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยรากไมบน หมูที่ 9 

ตําบลยางคราม

เชื่อมบานใหมหนองหอย หมูที่ 6

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 2,765 เมตร

10,060,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ยางคราม

ทต.สันติสุข

(2559 :   -   ) 

(2559 : 3,416,000) 



- 186 -

- 186 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

269 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายวัดปาอัมพวัน 

บานโทกเสือ หมูที่ 18,

บานวังธารทอง หมูที่ 22 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 3,300 เมตร

647,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอยหลอ

ทต.สันติสุข

270 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานหวยสมปอย 

(หยอมบานหินเหล็กไฟ) 

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

กวาง  6  เมตร  

ยาว 9,600  เมตร

34,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ดอยแกว

ทต.บานหลวง

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -    ) 



- 187 -

- 187 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

271 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนชินาประชาศรี 

บานสี่แยกนอย หมูที่ 6 

ตําบลขวงเปา

(เขต ทต.จอมทอง) 

เชื่อมถนนบานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

(เขต ทต.บานหลวง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6  เมตร 

ยาว 1,248  เมตร

3,236,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.จอมทอง

ทต.บานหลวง

272 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหวยหา หมูที่ 11  

ตําบลแมสอย 

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง  6  เมตร  

ยาว 3,350 เมตร  

พรอมลงหินคลุกไหลทาง

กวางเฉลี่ยขางละ 

0.30 เมตร

9,403,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมสอย

ทต.บานแปะ

(2559 : 9,474,000) 

(2559 : 4,180,000) 



- 188 -

- 188 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

273 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5, 

บานเดนตะวันใต หมูที่ 20, 

บานสบเตี๊ยะ หมูที่ 2 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 2,200 เมตร

6,347,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแกว

274 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทากอมวง หมูที่ 10 

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยพัฒนา หมูที่ 13 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 6,000 เมตร

23,400,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานแปะ

ทต.แมสอย

(2559 :   -   ) 

(2559 : 3,960,000) 



- 189 -

- 189 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

275 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางทุงเมืองกลาง 

บานเมืองกลาง หมูที่ 11, 

บานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 5,370 เมตร

- 20,943,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานหลวง

ทต.ดอยแกว

276 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  

บานปาขาม หมูที่ 2 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด

เชื่อมบานบงตัน หมูที่ 5  

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,350 เมตร

5,214,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.บานตาล

อ.ฮอด

อบต.บงตัน

อ.ดอยเตา

(2559 :   -   ) 

(2559 : 14,850,000) 
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- 190 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

277 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแควมะกอก หมูที่ 1

ตําบลฮอด

เชื่อมบานโคงงาม หมูที่ 7 

ตําบลหางดง

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 405 เมตร

1,270,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ฮอด

อบต.หางดง

278 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลอง หมูที่ 1 

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.ทาขาม) 

เชื่อมถนนเลียบแนวเขตอุทยาน

แหงชาติออบหลวง 

บานดอยคํา หมูที่ 8 

ตําบลหางดง 

(เขต อบต.หางดง) 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 400 เมตร

1,306,500 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาขาม

อบต.หางดง

(2559 :   -   ) 

(2559 : 1,950,000) 
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- 191 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

279 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานกองปะ หมูที่ 7 

ตําบลบอสลี  

เชื่อมบานแมลายเหนือ หมูที่ 5 

(หยอมบานกังแส)  

ตําบลบอหลวง 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 4,000 เมตร

15,556,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บอสลี

ทต.บอหลวง

280 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบานใหมยูงทอง 

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

กวาง 6 เมตร  

ยาว 5,000 เมตร

15,650,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาคอเรือ

อ.ฮอด

อบต.อมกอย

อ.อมกอย

(2559 :   -   ) 

(2559 : 11,382,600) 
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- 192 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

281 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานสันปาดํา หมูที่ 6 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,750 เมตร

2,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอยเตา

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

282 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายดอยหิน 

บานหนองผักบุง หมูที่ 4 

ตําบลบงตัน 

เชื่อมบานวังหลวง หมูที่ 4 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,753 เมตร

9,000,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บงตัน

อบต.ทาเดื่อ

(2559 :   -   ) 

(2559 : 17,342,000) 
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- 193 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

283 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

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

1,659,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานแอน

อบต.บงตัน

284 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลานหลวง หมูที่ 3 

ตําบลยางเปยง 

เชื่อมบานแมหลองหลวง 

หมูที่ 3  ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

           ยาว 200 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

           ยาว 200 เมตร

1,678,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ยางเปยง

อบต.สบโขง

(2559 : 1,716,000) 

(2559 : 1,950,000) 
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- 194 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

285 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงตนงิ้ว 

(ปอกบานพะกะเซ) หมูที่ 11   

ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานพะนอคี หมูที่ 10

ตําบลแมหละ 

อําเภอทาสองยาง

จังหวัดตาก

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 490 เมตร 

พรอมไหลทาง

ขางละ 0.50 เมตร

2,055,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมตื่น

อ.อมกอย

จ.เชียงใหม

อบต.แมหละ 

อ.ทาสองยาง 

จ.ตาก

286 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสงิน หมูที่ 13 

ตําบลนาเกียน 

เชื่อมบานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย 

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 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.นาเกียน

อบต.อมกอย

(2559 :   -   ) 

(2559 : 1,950,000) 
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- 195 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

287 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานโหงกูขาว หมูที่ 1 

ตําบลมอนจอง 

เชื่อมบานปาคา หมูที่ 3 

ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร 

          ยาว 1,100 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 5 เมตร 

          ยาว 400 เมตร

1,829,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.มอนจอง

อบต.แมตื่น

288 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมหลองหลวง หมูที่ 3 

ตําบลสบโขง 

เชื่อมบานแมโขง หมูที่ 2 

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 14,000 เมตร

พรอมขยายไหลทาง

กวางขางละ 1 เมตร

1,320,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.สบโขง

อบต.นาเกียน

(2559 : 1,119,300) 

(2559 :   -   ) 
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- 196 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

289 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานกองแขกเหนือ 

หมูที่ 7 ตําบลกองแขก  

เชื่อมบานยางสาน หมูที่ 8 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 395 เมตร 

พรอมไหลทาง

เฉลี่ยขางละ 

0.50 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.กองแขก

ทต.ทาผา

290 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานแมปาน-บานสันเกี๋ยง 

บานดอยสันเกี๋ยง หมูที่ 17 

ตําบลชางเคิ่ง  

เชื่อมบานผานัง หมูที่ 2 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 457 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ชางเคิ่ง

ทต.ทาผา

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 



- 197 -

- 197 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

291 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานไร หมูที่ 10 

ตําบลทาผา  

เชื่อมบานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 325 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานทับ

ทต.ทาผา

292 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายเจริญนิรันดร  

บานชางเคิ่งบน หมูที่ 12

ตําบลชางเคิ่ง 

(เขต ทต.แมแจม)  

เชื่อมบานหวยริน หมูที่ 9 

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต อบต.ชางเคิ่ง) 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 430 เมตร

1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง

(2559 :   -   ) 

(2559 : 1,367,400) 



- 198 -

- 198 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

293 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานกิ่วโปง หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง 

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม.5050 

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๓. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

          ยาวไมนอยกวา 

          200 เมตร 

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร 

          ยาวไมนอยกวา 

          350 เมตร

2,631,900 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

๑. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

๓. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แจมหลวง

อบต.บานจันทร

294 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมตะละมง หมูที่ 7 

ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๓. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

3,714,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

๑. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

๓. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมแดด

อ.กัลยาณิวัฒนา 

อบต.แมนาจร

อ.แมแจม

(2559 :    -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 199 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

295 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเจ็ดหนวย หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

เชื่อมบานใหมพัฒนา หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๓. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

2,123,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

๑. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

๓. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.บานจันทร

อบต.แจมหลวง

296 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานนาเกล็ดหอย หมูที่ 6 

ตําบลแจมหลวง

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม. 5050 

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๓. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาวไมนอยกวา 700 เมตร

3,349,700 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

๑. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

๓. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แจมหลวง

อบต.บานจันทร

(2559 :   -   ) 

(2559 :   -   ) 
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- 200 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) โครงสรางพื้นฐาน         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

297 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานแมแดดนอย 

หมูที่ 4, 

บานแมตะละใต หมูที่ 3 

ตําบลแมแดด  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

๒. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

๓. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

3,714,800 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

๑. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

๒. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

๓. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.แมแดด

อ.กัลยาณิวัฒนา

อบต.แมนาจร

อ.แมแจม

(2559 :   -   ) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2
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- 201 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

ยุทธศาสตรที่ 2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่ 2.1. สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการมีสวนรวม

การเรียนรูประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. เพื่อสรางความเขาใจ

    ในแนวคิดหลักปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ

    ใหประชาชนไดมีความรู

    ความชํานาญยิ่งขึ้น

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ

    ขอคิดเห็นในการพัฒนา

    อาชีพของประชาชน

4. เพื่อพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนตาม

    แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน ผูนําชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน

ในจังหวัดเชียงใหม

เขารวมโครงการ 500 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

1. ประชาชนที่เขารวมโครงการ

    มีความเขาใจตามปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

2. ประชาชนนําความรูที่ไดรับ

    มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู

    และขอคิดเห็นในการพัฒนา

    อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

    พอเพียง

4. สามารถพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 
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2. แนวทางการพัฒนาที่ 2.2. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและพัฒนาการกระจาย

สินคาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม

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

- บริหารจัดการศูนยสงเสริม

  การทองเที่ยวและกระจาย

  สินคาวิสาหกิจขนาดกลาง

  และขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม 

  อาทิ การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ

  คาปรับปรุงศูนยฯ

- ฝกอบรม จัดนิทรรศการ

  สนับสนุนการกระจาย

  สินคาผลิตภัณฑชุมชน

  ของผูประกอบการ

  สาขาอาชีพตาง ๆ

- พัฒนาองคความรู

  เสริมสรางประสบการณ

  ในดานตาง ๆ ใหแก

  คณะกรรมการศูนยสงเสริมฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน/กิจกรรม

ที่สงเสริม

การบริหาร

จัดการ

ศูนยสงเสริม

การทองเที่ยวฯ

1. ศูนยสงเสริมฯ มีการบริหาร

    จัดการอยางมีระบบและมี

    ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

    ตอ ผูประกอบการ

2. ผูประกอบการสาขา 

    อาชีพตาง ๆ สามารถกระจาย

    สินคาไปสูตลาดอื่น ๆ ได

3. สรางความเขมแข็งและ

    ความเชื่อมั่นในการดําเนิน

    กิจการใหแกผูประกอบการ

    วิสาหกิจขนาดกลางและ

    ขนาดยอม

4. คณะกรรมการศูนยสงเสริมฯ

    นําความรูมาพัฒนาและ

    บริหารจัดการศูนยฯ 

    อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 
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3. แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC) (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมพัฒนาสินคาบานถวาย

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Baan Tawai Creative

Village to ASEAN Economic

Community : AEC)

- การอบรมดานการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ นวัตกรรมใหม

  สูตลาด AEC  

- กิจกรรมประกวดออกแบบ

  สรางสรรคผลิตภัณฑและ

  ประกวดถายภาพบานถวาย

- การสงเสริมผลิตภัณฑและ

  บุคคลที่ไดรับรางวัล

- จัดเวทีนิทรรศการ การสาธิต

  งานหัตถกรรม ฯลฯ

- จัดงานสงเสริมการขาย

  ณ ยานการคาพาณิชย

  บานถวาย

500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการและ

ผูเขามา

เยี่ยมชมงาน

สํานักปลัดฯ

รวมกับ

สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

หัตถกรรม

บานถวาย

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

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

4. เพื่อพัฒนาสินคาของ

    บานถวายและ

    ผูประกอบการใหมี

    ความพรอมเขาสูประชาคม

    เศรษฐกิจอาเซียน

1. สามารถประชาสัมพันธ 

    ประวัติความเปนมา 

    รวมถึงผลิตภัณฑสินคา

    หัตถอุตสาหกรรมของ

    บานถวาย

2. สามารถพัฒนากระบวนการ

    ออกแบบ การผลิต การจําหนาย

    การสงออก สินคาของ

    บานถวายอยางครบวงจร

    ตอบสนองความตองการ

    ของลูกคาทั่วโลกและ

    สรางผลิตภัณฑใหมๆ

    อยางตอเนื่อง

3. สามารถผลักดันใหเปน

    แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

    ที่สําคัญของภาคเหนือ 

    มีพื้นที่รองรับนักทองเที่ยว

    ไดเปนจํานวนมากและ

    สามารถทํากิจกรรม

    การทองเที่ยวไดตลอดทั้งป

4. ผูประกอบการ

    สามารถพัฒนาสินคา

    ของบานถวายใหพรอม

    เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

    อาเซียน AEC

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 
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3. แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐานเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (AC) (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

สงเสริมพัฒนาสินคาบานถวาย

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(Baan Tawai Creative

Village to ASEAN Economic

Community : AEC)

               (ตอ)

5. เพื่อสงเสริม สนับสนุนธุรกิจ

    ชุมชน เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออก การทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

6. เพื่ออนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่น และงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะ

    ใหดํารงอยูสืบไป

7. เพื่อสรางมาตรฐานใหม 

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

5. สามารถสงเสริม 

    สนับสนุนธุรกิจชุมชน 

    เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออกของประเทศ

6. สามารถอนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่นและงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะให

    ดํารงอยูสืบไป

7. สามารถสรางมาตรฐานใหม

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

สํานักปลัดฯ

รวมกับ

สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจ

หัตถกรรม

บานถวาย
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4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและประชาสัมพันธ

ดานการทองเที่ยวของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อประชาสัมพันธแนะนํา

    สถานที่ทองเที่ยว 

    25 อําเภอในจังหวัด

    เชียงใหมที่มีความสําคัญ

    ทางประวัติศาสตร 

    ประเพณีและวัฒนธรรม

2. เพื่อเปนการสงเสริมและ

    อนุรักษ สถานที่ทองเที่ยว

    ที่มีความสําคัญทาง

    ประวัติศาสตร ประเพณี

    และวัฒนธรรม และสืบสาน

    ภูมิปญญาทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาดาน

    เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    อยางยั่งยืน และกระจาย

    รายไดใหประชาชนใน

    ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น

    มีความภูมิใจ รวมกันอนุรักษ

    และพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ในทองถิ่นที่เปนแหลงสราง

    อาชีพและรายได

- สงเสริมและประชาสัมพันธ

  ดานการทองเที่ยว

  เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด   

  เชียงใหม ในรายการ

 "เลาเรื่องลานนา กับ อบจ."

- ประชาสัมพันธ แหลง

  ทองเที่ยว 25 อําเภอ

  ในจังหวัดเชียงใหม

956,000 956,000 956,000 จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

เชิงรุกทุกรูปแบบ

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ของงบประมาณ

1. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

    และชาวตางชาติ ประชาชน

    ไดรับรูขอมูลดานการ

    ทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหม

2. ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม เกิดความรูสึกรัก

    และหวงแหน วัฒนธรรม

    ขนบธรรมเนียม ประเพณี

    รวมถึงภูมิปญญาชาวบาน

    ของทองถิ่นตนเอง

3. เกิดกระแสการทองเที่ยว

    ภายในจังหวัดเชียงใหม

    กระจายรายไดสูประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

4. เยาวชนรุนหลัง รูจัก

    วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี รวมถึงภูมิปญญา

    ของทองถิ่นของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 206 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 กระตุนเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยว

1. เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจัก

    ภาพลักษณที่ดีงาม

    ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

    ลานนา

2. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหมใหพัฒนา

    และเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

3. เพื่อใหมีกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยวที่หลากหลาย

    เหมาะสมกับแตละเทศกาล

    และสรางความประทับใจ

    ใหแกนักทองเที่ยว

1. จัดกิจกรรมกระตุน

    เศรษฐกิจและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

    ทั้งในระดับจังหวัด

    ระดับประเทศ และ

    ตางประเทศ

2. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

    ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม

    ของไทย

3. สงเสริมการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ผานการจัดงานเฉลิมฉลอง

    ประเพณีสงทายปเกา

    ตอนรับปใหม

8,000,000 8,000,000 8,000,000 1. ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม

2. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริมดาน

การทองเที่ยว

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. นักทองเที่ยวรูจักเชียงใหม

    ในภาพลักษณที่ดีงาม

    ในดานวิถีชีวิตและ

    วัฒนธรรมลานนา

2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    มีการขยายตัวและเติบโต

    ขึ้นอยางตอเนื่อง 

3. นักทองเที่ยวสามารถ

    รวมกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยว

    ที่หลากหลาย 

    เหมาะสมกับเทศกาล

    และมีความประทับใจ

    ในการทองเที่ยวจังหวัด

    เชียงใหม

สํานักปลัดฯ

(2559 : 20,000,000) 
(2558 : 20,000,000) 
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- 207 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 สงเสริมและพัฒนา

การทองเที่ยวของทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการอนุรักษและ

    สงเสริมการทองเที่ยว

    ดานศิลปวัฒนธรรม 

    ประเพณีอันดีงาม

    ของทองถิ่นใน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใหการทองเที่ยว

    ของทองถิ่นในจังหวัด

    เชียงใหมเปนที่รูจักของ

    นักทองเที่ยวชาวไทยและ

    ชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อกระจายรายไดให

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อสรางความรวมมือ

    กับทองถิ่น/หนวยงานอื่น

    ในดานการสงเสริม

    การทองเที่ยว

นักทองเที่ยวชาวไทย  

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

และประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม โดยการจัด

กิจกรรมดานการทองเที่ยว

รวมกับ อปท. หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 

ตามความเหมาะสม

กับสภาวการณ 

ทางดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนกิจกรรม

ที่สงเสริม

การทองเที่ยว

ระดับทองถิ่น

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

    อันดีงามของทองถิ่น

    ในจังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การอนุรักษและสงเสริม

    ใหเปนการทองเที่ยวของ

    ทองถิ่นอยางยั่งยืน

2. นักทองเที่ยวชาวไทย

    และชาวตางชาติ รูจักและ

    ใหความสนใจการทองเที่ยว

    ทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มมากขึ้น

3. มีการกระจายรายได

    ดานการทองเที่ยวใหกับ

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. อปท./หนวยงานอื่น

    ใหความรวมมือในการพัฒนา

    การทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 
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- 208 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และแสดงถึง

    ความงดงามตระการตา

    ของไมดอกไมประดับ

    นานาพันธุ 

2. เพื่อเสริมสรางการมี

    สวนรวมระหวางภาครัฐ

    ภาคเอกชนและประชาชน

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหมใหเปนศูนยกลาง

    การทองเที่ยว สรางรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดและประเทศ

จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม พรอมจัด

ขบวนแหบุปผาชาติและอื่นๆ

ในงานมหกรรมไมดอก

ไมประดับของจังหวัดเชียงใหม

550,000 550,000 550,000 ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

ในภาพรวม

ของกิจกรรม

1. ประชาชนรวมกันอนุรักษ

    รูปแบบขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และกิจกรรม

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ใหคงอยูตอไป 

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ

    สงผลตอการมีสวนรวมที่ดี

    ตอกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

3. จังหวัดเชียงใหมเปน

    ศูนยกลางการทองเที่ยว

    และสามารถเพิ่มรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ  

    จังหวัดและประเทศ

    มากขึ้น

สํานักปลัดฯ

(2559 : 550,000) 
(2558 : 450,000) 
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- 209 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

4. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

5 จัดงานมหกรรมไมดอก

ไมประดับ จังหวัดเชียงใหม

ครั้งที่ 41 ประจําป 2560

1,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

และผูชมงาน

ไมนอยกวา

รอยละ 75

1. ประชาชนจังหวัดเชียงใหม

    ตระหนักและหวงแหน

    ในแบบแผนขนบธรรมเนียม

    ประเพณีของตน สามารถ

    สรางงานใหกลุมเกษตรกร

    ผูผลิตพันธุไมฯ และกลุม

    ผูประกอบการตาง ๆ

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ

    สงผลตอการมีสวนรวมที่ดี

    ตอกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

3. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

    และตางประเทศสนใจ

    และเดินทางมาทองเที่ยว

    จังหวัดเชียงใหมมากขึ้น

    สามารถสรางการหมุนเวียน

    ของระบบเงินตราในประเทศ

    และดึงเงินตราตางประเทศ

    เขาสูประเทศ

สํานักปลัดฯ

รวมกับ

ที่ทําการปกครอง

จังหวัดเชียงใหม

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

ของจังหวัดเชียงใหม 

บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ 

ลานอเนกประสงคขวงประตู

ทาแพ สวนสาธารณะ

หนองบวกหาด อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม โดยจัด

กิจกรรมตางๆ เชน

 - การจัดนิทรรศการ

   การประกวดไมดอกไมประดับ

   และการจัดสวน

 - การแหประกวดขบวน

   รถบุปผชาติ

 - การแสดงนาฏศิลป

   ดนตรีในสวน

 - การประกวดนางงาม

   บุปผชาติและนางงาม

   บุปผชาตินานาชาติ

 - การจัดกาดหมั้ว

 - การแสดงและจําหนาย

   สินคาผลิตภัณฑชุมชน

   ของจังหวัดเชียงใหม

 - การตกแตงเสนทาง/

   ทําถนนดอกไม

 - การจัดมหกรรมอาหาร

 - การประกวดบานนามอง

            ฯลฯ

1. เพื่อเชิดชูและอนุรักษ

    ขนบธรรมเนียมประเพณี

    และแสดงถึงความงดงาม

    ตระการตาของไมดอกไม

    ประดับนานาพันธุ

    และเปนการเผยแพร

    ภาพลักษณที่ดีของ

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเสริมสรางการมี

    สวนรวมระหวางภาครัฐ 

    รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

    อปท. และประชาชน

    จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อสงเสริมอาชีพ รายได

    และการมีงานทําใหแก

    ประชาชน และเสริมสราง

    เศรษฐกิจโดยรวมของ

    จังหวัดเชียงใหมใหดียิ่งขึ้น

4. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    ตามแผนยุทธศาสตรของ

    จังหวัดเชียงใหมและ

    พัฒนาระบบเศรษฐกิจให

    เจริญเติบโต เปนศูนยกลาง

    การทองเที่ยว นํารายได

    เขาสูประเทศและจังหวัด

    เชียงใหม

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 
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- 210 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อการสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและเปนการ

สงเสริมการทองเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

และงานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การดําเนินการสถานที่ตาง ๆ 

ดังนี้

ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ จ.เชียงใหม

สํานักการชาง

1. จุดชมวิวบานเลาวู 

    อําเภอเวียงแหง 

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -

2. ถนน ชม.3162 

    บานปางกวาง 

    (แมตะมาน) 

    ชวงหนาวัดธาราทิพย

    ชัยประดิษฐ

2,000,000 - -

3. ถนน ชม.2001

    แยกทางหลวงหมายเลข

    108 - บานถวาย หมูที่ 2

    ตําบลขุนคง 

    อําเภอหางดง

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
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- 211 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงภูมิทัศน

เพื่อการสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

            (ตอ)

4. ถนน ชม.4040 

    บานสันทราย หมูที่ 7   

    ตําบลหนองแกว - 

    บานยางเนิ้ง หมูที่ 3    

    ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - สํานักการชาง

5. ถนน ชม.4076 

    บานโปงกุม หมูที่ 4     

    ตําบลปาเมี่ยง 

    บานแมตอนหลวง หมูที่ 4 

    ตําบลเทพเสด็จ 

    อําเภอดอยสะเก็ด         

    จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - -

6. สวนสาธารณะเวียงแหง

    (หนองเขียว) 

    บานเวียงแหง หมูที่ 4 

    ตําบลเมืองแหง 

    อําเภอเวียงแหง 

    จังหวัดเชียงใหม

1,959,000 - -

(2559 : 25,350,000) 
(2558 : - ) 
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- 212 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ตกแตงเมืองดวย

ไมดอก ไมประดับ 

และงานประติมากรรม

1. เพื่อเพิ่มความสวยงาม

    ใหกับสถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    และเสริมสรางบรรยากาศ

    ของการทองเที่ยว

ตกแตงสถานที่ดวยไมดอก 

ไมประดับ ปายประชาสัมพันธ    

กระถางพันธุไมนานาชนิด   

วัสดุอุปกรณประดับตกแตงตางๆ

เชน โคม ตุง ธง ดอกไมประดิษฐ

งานศิลปกรรมตางๆ ฯลฯ   

ที่เหมาะสมกับแนวความคิด

ใหสอดคลองกับสถานที่

เทศกาลหรือประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

บริเวณสํานักงาน อบจ.ชม.

พื้นที่ ถนน สถานที่สําคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม 

เชน ถนน ทางแยกสําคัญ 

สถานที่สําคัญ สถานที่

ทองเที่ยว และพื้นที่ที่สงผลตอ

การสงเสริมการทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม

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

สถานที่ที่ไดรับ

การตกแตง

1. สถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

    มีความสวยงามมากขึ้น

2. สงเสริมและกระตุน

    บรรยากาศของการ 

    ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

(2559 : 30,000,000) 
(2558 : 30,000,000) 
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- 213 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 บํารุงรักษาไมดอกไมประดับ

บริเวณพื้นที่สําคัญของ   

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อดูแล บํารุงรักษาพันธุไม

ประดับและพันธุไมตาง ๆ

บริเวณสถานที่ที่ไดรับ

การตกแตงเสริมสราง

ทัศนียภาพ และพื้นที่สําคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม

ดูแล บํารุงรักษาพันธุไมดอก

ไมประดับ วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานตกแตง งานภูมิทัศน 

ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ตามถนนทางแยกพื้นที่สําคัญ

และสถานที่สําคัญตาง ๆ 

โดยการรดน้ํา พรวนดิน 

ใสปุย พนยาฆาแมลง

ทําความสะอาด ตัดแตง 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

โครงการใหมีสภาพที่สมบูรณ

และสวยงามอยูตลอดเวลา

รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

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

สถานที่ที่ไดรับ

การบํารุงรักษา

ตนไม พันธุไมดอกไมประดับ

ของสถานที่บริเวณ

โดยรอบมีความสวยงาม

และสรางความประทับใจ

ใหแกผูมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

(2559 : 10,000,000) 
(2558 : 10,000,000) 
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- 214 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 1. กอสรางน้ําพุพรอม

    ระบบแสง สี เสียง 

    ภายในหนองน้ํา 

    ริมสวนเฉลิมพระเกียรติ 

    82 พรรษา

2,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

สํานักการชาง

2. กอสรางระบบไฟฟา 

    แสง สี เสียง ที่สรางจุดเดน 

    จุดสนใจและสรางบรรยากาศ

    ของสวนดอกไมในเวลา

    กลางคืนภายในสวน

    เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา

2,000,000 - -

3. กอสรางหองน้ํา (ชาย - หญิง)

    ภายในพื้นที่สวนเฉลิม-

    พระเกียรติ 82 พรรษา

2,000,000 - -

1. สวนเฉลิมพระเกียรติฯ

    มีทัศนียภาพและบรรยากาศ

    ที่ดีเหมาะสมกับการทองเที่ยว

 2. นักทองเที่ยวมีสถานที่

     ทองเที่ยวและพักผอน

     หยอนใจแหงใหม

1. เพื่อสรางทัศนียภาพ

    และบรรยากาศบริเวณ

    สวนเฉลิมพระเกียรติ

    82  พรรษา

2. เพื่อปรับปรุงใหเปนสถานที่

    ทองเที่ยวและพักผอน

    หยอนใจแกนักทองเที่ยว

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ

82 พรรษา จังหวัดเชียงใหม

(2559 : 6,000,000) 
(2558 : - ) 
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- 215 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว

น้ําตกรูตะเคียน 

สํานักสงฆปฏิบัติธรรมหนองเบี้ย 

บานตับเตา หมูที่ 13 

ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 750 เมตร

2,925,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 

บานเชียงหมั้น หมูที่ 15 - 

บานแพะเศรษฐี หมูที่ 16 - 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8 

ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

(2559 : 2,925,000) 
(2558 : - ) 

(2559 : - ) 
(2558 : - ) 
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- 216 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว

น้ําตกแมลาด 

บานแมหาด หมูที่ 1, 

บานนามน หมูที่ 7 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว 

น้ําตกแมลาด 

บานสามปู หมูที่ 2 

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัย

และลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2560 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

(2559 : 2,028,000) 
(2558 :    -   ) 

(2559 : 2,028,000) 
(2558 :   -   ) 
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- 217 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

9 1. กอสรางพนังกันดิน 

    ขอบสระน้ําภายในพื้นที่

    พระสถูปเจดีย

    สมเด็จพระนเรศวรฯ

    กําแพงกันดินรอบสระน้ํา

    ยาว 200 เมตร 

    บันไดทางลงสระน้ํา

    กวาง 5 เมตร 

    จํานวน 2 แหง

3,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

สํานักการชาง

2. ปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่

    พระสถูปเจดียสมเด็จ

    พระนเรศวรฯ (พื้นที่

    โดยรอบพลับพลา

    ที่ประทับ) โดยการจัด

    ภูมิทัศนดวยไมดอก 

    ไมประดับ ไมยืนตน

    วัสดุอุปกรณสําหรับ

    งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง

    งานภูมิสถาปตยกรรม

    งานศิลปหัตถกรรม   

    และงานระบบตาง ๆ 

    รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ 

    ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ

2,000,000 - -

1. พระสถูปฯ มีทัศนียภาพ

    และบรรยากาศที่ดี 

    เหมาะสมกับการทองเที่ยว 

2. นักทองเที่ยวและประชาชน

    มีสถานที่ทองเที่ยวและ

    พักผอนหยอนใจแหงใหม

    ที่มีความสวยงาม 

3. จังหวัดเชียงใหมมีกิจกรรม

    ทองเที่ยวที่ดึงดูด

    นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ที่สําคัญของอําเภอ

    เชียงดาว ใหพรอมสําหรับ

    รองรับนักทองเที่ยว

2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี

    ใหกับการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ภายในสถานที่ทองเที่ยว

พระสถูปเจดียสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

(2559 : 11,000,000) 
(2558 : - ) 
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- 218 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

10 กอสรางลานจอดรถยนต

และจุดชมวิวบริเวณ

แหลงทองเที่ยวถ้ําเมืองออน

บานสหกรณ 2 หมูที่ 2 

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่ออํานวยความสะดวก

    แกนักทองเที่ยว

2. เพื่อสรางทัศนียภาพ

    ที่สวยงาม

- ป 2560 

  พื้นที่ 320 ตารางเมตร

- ป 2561 

  พื้นที่ 320 ตารางเมตร

- ป 2562 

  พื้นที่ 320 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

1. นักทองเที่ยวไดรับ        

    ความสะดวกมากขึ้น

2. สถานที่ทองเที่ยวมี

    ทัศนียภาพที่สวยงาม

สํานักการชาง

(2559 : 4,000,000) 
(2558 : - ) 
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- 219 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงภูมิทัศน

น้ําพุรอนมะลิกา

บานหวยสาน หมูที่ 10 

ตําบลทาตอน  

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการสงเสริม

การทองเที่ยวของ จ.เชียงใหม

ปรับปรุงสถานที่ใหเปนแหลง

ทองเที่ยว ที่สวยงาม

2,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาตอน

รวมกับ 

ทุก อปท. 

ในอําเภอแมอาย

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูอุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 

บานแพะเศรษฐี หมูที่ 16 - 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8  

ตําบลศรีดงเย็น  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 - ชวงที่ 1 

   กวาง 6 เมตร  

   ยาว 986 เมตร  

 - ชวงที่  2 

   กวาง 6 เมตร  

   ยาว 5,200 เมตร

25,981,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ศรีดงเย็น

รวมกับ

ทุก อปท. ใน

อําเภอไชยปราการ

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

(2559 : 2,330,000) 

(2559 : -) 
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- 220 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

13 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

เขาสูแหลงทองเที่ยวสถานี

สาธิตและถายทอดการเกษตร 

ปาไมสิ่งแวดลอม อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริฯ 

บานเปยงหลวง หมูที่  1

เชื่อมบานแปกแซม หมูที่ 6 

ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 13,000 เมตร

33,448,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.เปยงหลวง

รวมกับ 

ทุก อปท. 

ในอําเภอเวียงแหง

14 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายโรงพยาบาลดอยหลอ

ถึงแหลงทองเที่ยวผาชอ 

บานเวียงทอง หมูที่ 25 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 5 เมตร

ยาว 2,400 เมตร

พรอมไหลทางลูกรัง

เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

659,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ดอยหลอ

รวมกับ

ทุก อปท.

 ในอําเภอดอย

หลอ

(2559 :   -  ) 

(2559 :   -  ) 
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- 221 - แผน 60 - 62 (ประสานแผน/อปท.) เศรษฐกิจ+ทองเที่ยว     

5. แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

15 ขุดลอกลําน้ําปง

เพื่อการทองเที่ยว

อําเภอดอยเตา

บริเวณทะเลสาบดอยเตา 

บานแปลง 5 หมูที่ 3 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    อําเภอดอยเตาและพัฒนา

    ใหเปนแหลงทองเที่ยว

    ระดับจังหวัด

2. เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว 

    ทั้งชาวไทยและ

    ชาวตางประเทศใหมา

    ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อใหเกิดการกระจาย

    รายไดแกประชาชน

    ในทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

กวาง 264 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

ลึก 5 เมตร 

หรือดินขุดไมนอยกวา 

52,800 ลบ.ม.

24,500,000 - - รอยละของ

ระยะทางขุดลอก

1. มีแหลงทองเที่ยว

    ระดับอําเภอและสามารถ

    พัฒนาใหเปนแหลง

    ทองเที่ยวระดับจังหวัด

2. สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและ

    ชาวตางประเทศใหมา

    ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3. กระตุนเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวในทองถิ่น 

    สามารถเพิ่มรายไดแก

    ประชาชนในทองถิ่นได

    มากขึ้น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

อบต.ทาเดื่อ

รวมกับ

ทุก อปท.

ในอําเภอดอยเตา

16 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยการเรียนรู

ทางวัฒนธรรม (ดอนศาล) 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการสงเสริม

การทองเที่ยวของ จ.เชียงใหม

1.จัดสรางสวนหยอม

   และทางเดิน 

   ขนาด 395 ตารางเมตร

2.จัดสรางถนน

   และลานจอดรถ 

   ขนาด 435 ตารางเมตร

3.ปูตัวหนอน 

   ขนาด 1,750 ตารางเมตร

4.จัดสรางรั้ว ขนาด 241 เมตร

5.ถนนพรอมรางระบายน้ํา 

   ขนาด 36 เมตร

5,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ จ.เชียงใหม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

อบจ.เชียงใหม

ทต.ทาผา

รวมกับ 

ทุก อปท.

ในอําเภอแมแจม

(2559 : 24,948,000) 

(2559 :   -  ) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3
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- 222 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

ยุทธศาสตรที่ 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อลดภาวะโลกรอน

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    ใหแกเมืองเชียงใหม

2. เพื่อลดภาวะโลกรอน

จัดกิจกรรมปลูกตนไม

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนตนไม

ที่ปลูก ปละ

2,000 ตน

1. จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่

    สีเขียวเพิ่มขึ้นทําใหเกิด

    สภาพแวดลอมที่ดี 

2. สภาวะโลกรอนลดลง

สํานักการชาง

2 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

บํารุงรักษาตนยางนา

บนถนนเชียงใหม - ลําพูน

(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง)

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา

    ใหสวยงามและปลอดภัย

    สําหรับการสัญจร

2. เพื่อใหตนยางนาอยูใน

    สภาพแข็งแรง สมบูรณ 

    และสวยงาม

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา บนถนน

    เชียงใหม - ลําพูน

2. บํารุง ดูแล รักษา  

    และตัดแตงตนยางนา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ

ระยะทาง/

ตนยางนา

ที่ไดรับ

การบํารุงรักษา

1. สภาพภูมิทัศนบริเวณ

    ตนยางนามีความสวยงาม

    และปลอดภัยสําหรับ

    การสัญจร

2. ตนยางนาอยูในสภาพ

    สมบูรณแข็งแรงซึ่งจะเปน

    ชวยอนุรักษตนยางนา

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 223 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

1. แนวทางการพัฒนาที่ 3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 รณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักใหแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในการดูแลรักษา อนุรักษ 

และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบ

ตางๆ อาทิเชน อบรม สัมมนา

นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้งจัดทํา

สื่อในรูปแบบตางๆ เชน  

ปายประชาสัมพันธ  แผนพับ

โปสเตอร สติ๊กเกอร  

แผน CD-ROM ฯลฯ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. จํานวนครั้ง

ที่ อบจ. จัด

กิจกรรมหรือ

โครงการ

รณรงคฯ

2. มีผูเขารวม

กิจกรรม

ไมนอยกวา

200 คน/ครั้ง

ประชาชนทุกภาคสวน

มีจิตสํานึกและความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการชาง

4 จัดทําปายแสดงคุณภาพอากาศ 1. เพื่อรายงานสถานการณ

    คุณภาพอากาศของ

    จังหวัดเชียงใหมให

    ประชาชนทราบ

    อยางทั่วถึง ทําใหเกิด

    การเฝาระวังไมใหสง

    ผลกระทบตอสุขภาพของ

    ประชาชนจังหวัดเชียงใหม

2. ประชาชนไดตระหนัก

    ถึงสภาพปญหาและ

    มีการเฝาระวังรวมกัน 

    ในเรื่องของสภาพอากาศ

    ที่เปลี่ยนแปลง

จัดทําปายแสดงคุณภาพ

อากาศระบบดิจิตอล

จํานวน 2 แหง  (ปละ 1 แหง)

ดังนี้

 1. บริเวณ อบจ. สวนแยก 

     (เขตเหนือ)

 2. บริเวณ อบจ. สวนแยก

     (เขตใต)

2,682,500 2,682,500 - คุณภาพครุภัณฑ

ไดตามมาตรฐาน

ดึงดูดความสนใจ

และสามารถ

ใชในการเผยแพร

ขอมูลไดอยาง

เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอม

1. ประชาชนทราบถึง

    สถานการณคุณภาพ

    อากาศจังหวัดเชียงใหม

2. ประชาชนตระหนักถึง

    สภาพปญหาและรวมกัน

    เฝาระวังไมใหเกิดปญหา

    มลพิษทางอากาศ

สํานักการชาง

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 

(2559 : 5,365,000) 
(2558 : 2,000,000) 
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- 224 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เตาเผาขยะแบบประหยัด

พลังงานและไรมลพิษ 

(แบบเคลื่อนที่)

1. เพื่อแกไขปญหา

    ปริมาณขยะมูลฝอย

    ที่ตกคาง/สะสม 

    และการกําจัดขยะมูลฝอย

    ที่ไมถูกวิธี ซึ่งจะสราง

    ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

    และกอความรําคาญ

    ตอชุมชน

2. เพื่อดําเนินการจัดการ

    ขยะมูลฝอยใหสอดคลอง

    กับ Road map 

    การจัดการขยะ

3. เพื่อดําเนินการจัดการขยะ

    ในพื้นที่ที่เปนแหลงกําเนิด

    ขยะ และลดภาระคาใชจาย

    ในการกําจัดขยะและ

    การขนยาย

เตาเผาขยะแบบประหยัด

พลังงานและไรมลพิษ 

(แบบเคลื่อนที่) 

ติดตั้งบนรถกึ่งพวงพื้นราบ

สามารถเคลื่อนยาย

สรางอุณหภูมิในการเผาได

ตั้งแต 500 - 1,200 'c 

โดยใชเชื้อเพลิงเหลว

ประเภทแกส LPG สามารถ

เผาขยะไดไมนอยกวา

200 กก./ชม. 

จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 

5,000,000 บาท 

ป 2560 : 5 ชุด

ป 2561 : 5 ชุด

ป 2562 : 5 ชุด

25,000,000 25,000,000 25,000,000 จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอสําหรับ

ใหบริการ

1. ลดปริมาณขยะมูลฝอย

    ที่ตกคาง/สะสม สามารถ

    กําจัดขยะไดอยางถูกตอง 

    ชวยลดผลกระทบตอ

    สิ่งแวดลอมได

2. ดําเนินการจัดการขยะ

    มูลฝอยตาม Road map 

    ที่กําหนดได

3. สามารถใหบริการกําจัดขยะ

    ไดอยางเหมาะสมและ

    คาใชจายในการกําจัดขยะ

    และการขนยายขยะลดลง

สํานักการชาง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 25,000,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 225 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 บริหารจัดการโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

1. เพื่อใหสามารถบริหาร

    จัดการโรงงานทําปุยหมัก

    จากของเหลือใชไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดผลกระทบตอ

    ประชาชนและสิ่งแวดลอม

    บริเวณพื้นที่โครงการ

บริหารจัดการโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

27,000,000 27,000,000 27,000,000 จํานวน อปท. 

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ไมนอยกวา 

15 แหง

1. สามารถบริหารจัดการ

    โรงงานทําปุยหมักจากของ

    เหลือใช

2. ลดผลกระทบตอประชาชน

    และสิ่งแวดลอมบริเวณ

    พื้นที่โครงการ

สํานักการชาง

3 ประชาสัมพันธโรงงานทําปุย

หมักจากของเหลือใช

เพื่อเสริมสรางความรูและ

ความเขาใจในการดําเนินการ

โรงงานทําปุยหมักจากของ

เหลือใช ใหแกประชาชน

ในทุกภาคสวน

จัดนิทรรศการ อบรม สัมมนา

หรือจัดทําสื่อเผยแพร  

ประชาสัมพันธโครงการ 

ในรูปแบบตางๆ เชน ปาย 

แผนพับ สติ๊กเกอร ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง

ของผูที่มา

ศึกษาดูงาน

จํานวน

12 ครั้ง/ป

ประชาชนทุกภาคสวน 

มีความรูและความเขาใจ

ในการดําเนินการของโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

สํานักการชาง

(2559 : 27,000,000) 
(2558 : 27,000,000) 

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 
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- 226 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากโรงงานทํา

ปุยหมักจากของเหลือใช

เพื่อติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถกําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาที่เกิด

จากโรงงานฯ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากการดําเนินการ

โรงงานทําปุยหมักฯ เชน 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ

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

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

จากโรงงาน

ทําปุยหมักฯ

ไมนอยกวา 

3 ครั้ง/ป

ทราบผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถกําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานฯ

สํานักการชาง

5 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อกําหนดมาตรการ

    ที่เหมาะสมในการแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

1. ตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน 

    คุณภาพน้ํา 

    คุณภาพอากาศ ฯลฯ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. กําหนดมาตรการที่

    เหมาะสมในการปองกัน

    และแกไขปญหา

    สิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีการตรวจวัด/

เก็บขอมูล

คุณภาพน้ํา

ในแมน้ํา

สายหลักที่

ไหลผาน

จังหวัด 

ไมนอยกวา

1 ครั้ง/ป

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพ

    อากาศ คุณภาพน้ํา ฯลฯ 

    ของจังหวัดเชียงใหม

2. มีมาตรการที่เหมาะสม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

(2559 : 1,500,000) 
(2558 : 1,500,000) 

(2559 : 1,500,000) 
(2558 : 1,500,000) 
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- 227 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ยอยกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร

1. เพื่อลดปญหาการเผากิ่งไม

    ใบไม และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

    ทางการเกษตรในพื้นที่

    เกษตรกรรมและพื้นที่โลง

2. เพื่อลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

ใหบริการยอยกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรแกประชาชน

และหนวยงานในพื้นที่ที่มี

อัตราการเผาสูง

500,000 500,000 500,000 จํานวน อปท.

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ในการยอย

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา

10 แหง

1. การเผากิ่งไมใบไม และ

    เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการ

    เกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม

    และพื้นที่โลงลดลง

2. ลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

สํานักการชาง

7 พัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ในหนวยงานเกี่ยวกับ

การทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ภายในหนวยงานเกี่ยวกับ

การทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จัดสงเจาหนาที่

ภายในหนวยงานเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับงานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

500,000 500,000 500,000 จํานวนผูเขารับ

การอบรมตาม

โครงการฯ

จํานวน 50 คน

เจาหนาที่ภายในหนวยงาน

มีความรู มีความเขาใจ และ

สามารถทํางานดานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได

อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 



- 228 -

- 228 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

8 ศึกษาความเหมาะสมและ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

จะดําเนินการ

เพื่อศึกษาความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่

อบจ.เชียงใหม จะดําเนินการ 

สําหรับประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการ

1. ผลการศึกษา

    ความเหมาะสมของ

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

2. ผลการศึกษาผลกระทบ

    สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ 

อบจ.เชียงใหม

จะดําเนินการ

ไมนอยกวา 

2 โครงการ/ป

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลดานความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม

สํานักการชาง

9 รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตอโครงการที่ 

อบจ.เชียงใหม จะดําเนินการ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย

ตอโครงการของอบจ.เชียงใหม

ผลการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีสวนได

สวนเสียตอโครงการของ

อบจ.เชียงใหม

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

กิจกรรม/

โครงการ

ไมนอยกวา 

4 โครงการ/ป 

2. มีผูเขารวม

ไมนอยกวา 

50 คน/โครงการ

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลผลการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 229 -

- 229 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

2. แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

10 ศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน

การกอสรางระบบรวบรวม

น้ําเสียและระบบบําบัด

น้ําเสียรวมในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสม

    ในการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและระบบ

    บําบัดน้ําเสียรวม

2. เพื่อศึกษารูปแบบ

    ในการรวบรวมน้ําเสีย

    และระบบบําบัดน้ําเสียรวม

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. หาที่ดินที่เหมาะสม

    เพื่อการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและระบบ

    บําบัดน้ําเสียรวม

2. ออกแบบขั้นตนระบบ  

    รวบรวมน้ําเสียและระบบ

    บําบัดน้ําเสียรวม

3. พิจารณาเปรียบเทียบ

    ระบบบําบัดน้ําเสียรวม

    ที่เหมาะสมกับพื้นที่

    โครงการ

4. ศึกษาองคกรที่เกี่ยวของ

    เพื่อการวิเคราะหรูปแบบ

    พรอมทั้งศึกษาระบบ

    ระบายน้ําเดิมที่มีในพื้นที่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 พื้นที่ที่เหมาะสม

รวมถึง

รายละเอียด

ระบบรวบรวม

น้ําเสีย

และระบบบําบัด

น้ําเสียรวม

ที่ถูกตอง

ตามหลัก

วิชาการในพื้นที่

จังหวัด

เชียงใหม

1. ไดพื้นที่ที่เหมาะสม

    ในการกอสรางระบบ

    รวบรวมน้ําเสียและระบบ

    บําบัดน้ําเสียรวม

2. ไดรูปแบบระบบรวบรวม

    น้ําเสียและระบบบําบัด

    น้ําเสียรวมเหมาะสม

    และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2559 : 5,000,000) 
(2558 :    -   ) 



- 230 -

- 230 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

3. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว

บริเวณโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหผูที่สนใจนําไปใชใน

ชีวิตประจําวัน

จัดทําแปลงสาธิตปลูกผัก

สวนครัว บริเวณโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสนใจ

ศึกษาดูงาน

แปลงสาธิต

ปลูกผักสวนครัวฯ

ประชาชนผูสนใจมีความรู

ความเขาใจจากรูปแบบ

แปลงสาธิตและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

สํานักการชาง

2 ทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

เพื่อนํากิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรมาทํา

เปนปุยหมักแทนการนําไปเผา

ทําใหปญหามลพิษทางอากาศ

ของจังหวัดเชียงใหมลดลง

ปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน อปท.

ที่ อบจ.ชม.

ประสาน

ความรวมมือ

ในการทํา

ปุยหมักจาก

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา 

10 แหง

ปริมาณการเผากิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรลดลง 

ทําใหปญหามลพิษทางอากาศ

ของจังหวัดเชียงใหมลดลง

สํานักการชาง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 
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- 231 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม.) ทรัพยากรธรรมชาติ       

3. แนวทางการพัฒนาที่ 3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 ศึกษาวิจัยดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาใช

ในการบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของ อบจ.เชียงใหม

ผลการศึกษาวิจัย

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

อบจ.ชม. ได

ดําเนินการ

ศึกษาและ

สามารถ

นําไปใช

ประโยชน

ตอ อบจ.ชม. 

ไดไมนอยกวา 

1 โครงการ

นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย

มาใชในการบริหารจัดการ

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4
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- 232 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม        

ยุทธศาสตรที่ 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 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

50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. โครงการ/

กิจกรรมที่

สนับสนุนสงเสริม

ไดทั่วถึงครอบคลุม

ทุกอําเภอ

2. มีองคกร

และเครือขาย

ทางศาสนา

และวัฒนธรรม

รวมดําเนินงาน

ในทุกพื้นที่

ทั้งระดับอําเภอ

และจังหวัด

1. กิจกรรมทางศาสนา 

    วัฒนธรรมประเพณี 

    ภูมิปญญาทองถิ่นที่

    สําคัญของทองถิ่น

    ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

    เผยแพรและสืบสาน 

    ใหคงอยูตอไป

2. กิจกรรมที่สําคัญทาง

    ศาสนา ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี ที่เปนเอกลักษณ

    ของลานนาไดรับการ

    ปฏิบัติสืบทอดตอไป

3. มีการขับเคลื่อนสูสังคม

    และวัฒนธรรมอาเซียน

    และโลก

สํานักการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

(2559 : 100,000,000) 
(2558 : 100,000,000) 
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- 233 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม        

1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 เครือขายการอนุรักษ

ฟนฟูและพัฒนามรดก

ทางวัฒนธรรมลานนาและ

เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม

(The Sacred City of 

Chiang Mai)

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    เครือขายความรวมมือ

    การอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

    และพัฒนามรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนา

    และประวัติศาสตร

    เชียงใหมอันศักดิ์สิทธิ์

    และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล

2. เพื่อสงเสริมพัฒนา

    เมืองเชียงใหมสูเมือง

    มรดกโลก

3. เพื่อพลิกฟน เรียนรู

    วัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    ใหเกิดความภาคภูมิใจและ

    สืบสานคุณคาความเปน

    ลานนา

4. เพื่อแสดงความเคารพ

    สักการะแดบรรพชน

    ผูสถาปนาเมืองเชียงใหม

1. จัดพิธีรําลึกประวัติศาสตร

    และเคารพสักการะ

    แดบรรพชนในวาระ

    ครบรอบอายุเมืองเชียงใหม

2. เครือขายในการอนุรักษ

    ฟนฟูและสืบสาน

    วัฒนธรรม ประเพณีและ

    วิถีชีวิตลานนาเต็มพื้นที่

3. การพัฒนาแหลงมรดก 

    สถาปตยกรรมและ

    ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม

    ลานนาและเมือง

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    สูการนําเสนอคุณคา

    เปนแหลงมรดกโลก

600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ

กิจกรรมที่

ใหการสงเสริม

สนับสนุน

การอนุรักษ

และสืบทอด

มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญา

ทองถิ่นลานนา

ในพื้นที่

1. สามารถอนุรักษ ฟนฟู

    และพัฒนาแหลงมรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    อันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล    

2. มีความพรอมในการ

    นําเสนอเมืองเชียงใหม

    ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

3. สามารถนําความรูที่ได

    มาจัดการแหลงมรดกโลก

    และเมืองศักดิ์สิทธิ์ไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 
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- 234 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม        

1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษ และพัฒนา

พื้นที่ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

(ระยะที่ 2)

1. เพื่อการปกปก รักษา

    คุมครอง ฟนฟูและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตร 

    และศิลปวัฒนธรรม 

    ของเมืองเชียงใหม

2. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

    ดานการอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตรและ

    วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

    ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

3. เพื่อกําหนดนโยบายรวมกัน

    ของทุกภาคสวนที่เกียวของ

    ในการดําเนินการสนับสนุน

    การอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตร

    วัฒนธรรมตามแนวทาง

    เมืองมรดกโลก

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเชียงใหมตามแนวทาง

เมืองมรดกโลกของพื้นที่

เมืองเชียงใหม ภายใตกรอบ

เอกสารที่นําเสนอเมืองเชียงใหม

เขาสูบัญชีเบื้องตนเมืองมรดกโลก

ขององคการยูเนสโก

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

ดานการ

อนุรักษและ

พัฒนาพื้นที่

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม

ตามแนวทาง

เมืองมรดกโลก

1. กรอบแนวทางการอนุรักษ 

    และพัฒนาพื้นที่ทาง

    ประวัติศาสตรและ 

    วัฒนธรรมของเมือง    

    เชียงใหม เพื่อการเตรียม

    การเสนอเมืองเชียงใหม

    เปนเมืองมรดกโลก

2. มีแนวทางการอนุรักษ  

    และพัฒนาเมืองเชียงใหม

    ที่สมดุล และมีทิศทาง

    ที่ชัดเจนเปนประโยชน

    ตอการรักษาเมืองเชียงใหม

    เพื่อเปนมรดกโลก

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 10,130,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 235 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม        

1. แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม

เปนเครือขายเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคขององคการยูเนสโก 

(สาขาหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบาน : Craft And Folk Art)

เพื่อศึกษาวิจัยและดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําให

เมืองเชียงใหมมีศักยภาพและ

ความพรอม มีองคประกอบ

ตามหลักเกณฑเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคขององคการยูเนสโก

ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบาน

จัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ

และหัตถกรรมในดานตาง ๆ

อาทิ การฝกอบรม การสัมมนา 

การจัดทําเวทีประกวด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ 

ใหกับผูที่เกี่ยวของกับ

งานศิลปหัตถกรรมในเมือง

เชียงใหม ดําเนินกิจกรรมที่

สอดคลองกับคุณสมบัติ

เมืองวัฒนธรรมสรางสรรค

ตามหลักเกณฑที่องคการ

ยูเนสโกกําหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับ

งานศิลปะและ

หัตถกรรมตาม

หลักเกณฑที่

องคการ

ยูเนสโกได

กําหนด และเมือง

เชียงใหม

สามารถใช

เปนหลักฐาน

ประกอบการ

เสนอเปนเมือง

วัฒนธรรม

สรางสรรคของ

องคการยูเนสโก

จังหวัดเชียงใหมมีขอมูล

โครงการ/กิจกรรม ที่เปน

หลักฐานตามหลักเกณฑเมือง

สรางสรรคขององคการยูเนสโก

กําหนด สามารถใชเปนหลักฐาน

ประกอบการสมัครเขารับการ

คัดเลือกการเปนเมืองสรางสรรค

ดานหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบานจากองคการยูเนสโกได

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 4,500,000) 
(2558 : 3,000,000) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5
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- 236 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

ยุทธศาสตรที่ 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่

1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

    เชิงพื้นที่ในรูปแบบภาคีและ

    สภาการศึกษาเชียงใหม

2. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและกําหนด

    ยุทธศาสตรการศึกษา

    ของจังหวัดเชียงใหม

    (War room)

3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

    ทางการศึกษาและ

    การยกระดับคุณภาพ

    การเรียนรูตามศักยภาพ

    ของผูเรียนอยาง

    หลากหลาย

1. นักเรียนระดับการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 350,000 คน

2. สงเสริมและพัฒนาภาคี

    เครือขายเชียงใหม 

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    เชิงพื้นที่ อาทิ 

    - ประชุมสัมมนาระดม

      แนวคิด/ทรัพยากร

    - สื่อสารเพื่อการรวมเรียนรู

    - ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา

    - สํานักเลขานุการภาคี ฯ

    - ติดตามและประเมินผล

3. จัดตั้งสภาการศึกษา

    จังหวัดเชียงใหมหรือ

    คณะกรรมการที่เรียกชื่อ

    อยางอื่น

4. สงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรม/โครงการ

    ตามแนวทางการปฏิรูป

    การศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่

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

การศึกษา

หรือคณะกรรมการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีองคประกอบ

คณะกรรมการ

จากทุกภาคสวน

ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

2. มีแผนแมบท

การพัฒนา

การศึกษา

(Blue Print)

1. การศึกษาจังหวัดเชียงใหม

    มีมาตรฐานทัดเทียมกัน

    มีเอกลักษณและอัตลักษณ

    เชียงใหม

2. เด็กและเยาวชน

    มีคุณภาพและศักยภาพ

    ในการศึกษาตอและ

    การประกอบอาชีพ

    สูการเปนพลเมือง

    ที่เขมแข็งในการพัฒนา

    เชียงใหมในอนาคต

สํานักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

(2559 : 5,000,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 237 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ของลูกเสือชาวบาน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ

    และเจตคติดานกิจการ

    ลูกเสือใหกับกลุมลูกเสือ

    ชาวบานในจังหวัด

    เชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของกลุมลูกเสือชาวบาน

    ในการชวยกันพัฒนา

    สังคม

กลุมลูกเสือชาวบาน

ในจังหวัดเชียงใหม

1,000,000 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

    มีสวนรวมในการชวยเหลือ

    และพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ
(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 
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- 238 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 เสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ๑. เด็กเยาวชน

เชียงใหมมี

กิจกรรมสรางสรรค

ในภาพรวม    

ระดับจังหวัด

เชียงใหม

๒. มีการสราง

เครือขาย

ความรวมมือ

ระหวางสถาบัน

หนวยงาน

สํานักการศึกษาฯ๑. การสงเสริมสนับสนุน 

    และพัฒนาดําเนินการ 

    กลุมเด็กและเยาวชน

    จังหวัดเชียงใหม ดังนี้

    - จัดตั้งและพัฒนา 

      กลุมเด็กและเยาวชน   

      จังหวัดเชียงใหม 

      ในรูปแบบ "ศูนยเยาวชน"

      กลุมโซน ๓ โซน (เหนือ 

      กลาง และใต) 

    - จัดกิจกรรม สงเสริม    

      สนับสนุน และพัฒนาเด็ก

      และเยาวชนในเขตจังหวัด

      เชียงใหม

๒. จัดซื้อครุภัณฑและวัสดุ

    ในการใหบริการเด็ก 

    เยาวชน และประชาชน 

    ที่มาใชบริการศูนยเยาวชน

    อบจ.เชียงใหม 

    และคาใชจายที่เกี่ยวของ

    สนับสนุนการดําเนินของ

    ศูนยฯ ประกอบดวย

    - เสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็ก

      มีลอ พรอมแปนหวงและ

      ตาขาย

    - เสาวอลเลยบอล 

      (ฝงพื้นเลื่อนสูง - ต่ําได)

๑. จังหวัดเชียงใหม 

    มีศูนยกลางการทํางาน 

    การประสานงาน สงเสริม

    สนับสนุนการพัฒนาเด็ก

    และเยาวชนของจังหวัด

    เชียงใหมอยางเปนรูปธรรม

    และยั่งยืน

๒. มีการพัฒนาองคความรู 

    ทักษะ ประสบการณ 

    ที่สําคัญใหเด็กและ

    เยาวชน

๓. เด็กและเยาวชน

    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

    และประสบการณที่เปน

    ประโยชนและนําไปใช

    ใหเกิดประโยชนตอการ

    จัดกิจกรรมสรางสรรค

๔. มีการพัฒนาเด็ก 

    เยาวชนและประชาชน 

    ของจังหวัดเชียงใหม 

    ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑. เพื่อเปนศูนยกลางของเด็ก

    และเยาวชนจังหวัด

    เชียงใหมในการดําเนินงาน

    ดานการสงเสริม สนับสนุน 

    และพัฒนาตลอดจนปองกัน

    และแกไขปญหา เด็กและ

    เยาวชนในทุกระดับ

๒. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน 

    การพัฒนาการเรียนรู 

    ทักษะชีวิตใหกับเด็ก

    และเยาวชน

๓. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

    พื้นที่สรางสรรค เปดโอกาส

    ใหเด็กและเยาวชนได

    แสดงออกซึ่งความคิดเห็น

    ความรูและความสามารถ

    ตามความถนัดและสนใจ 

    รวมทั้งการรายงาน

    สถานการณเด็กและเยาวชน

    ในสังคมที่เกิดขึ้น

    ตามความจริง

๔. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหม ตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 



- 239 -

- 239 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

             (ตอ)

    - คาบริการสื่อสาร

      และดานโทรคมนาคม

    - วัสดุกระจกเงา

    - วัสดุโฆษณาและเผยแพร

    - กลองวงจรปด

    - เครื่องออกกําลังกาย

      ประกอบดวย ลูวิ่งไฟฟา

      จํานวน 2 เครื่อง,

      เครื่องเดินวงรี จํานวน

      1 เครื่อง, จักรยานปน

      ออกกําลังกาย จํานวน

      2 เครื่อง  

สํานักการศึกษาฯ
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- 240 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โรงเรียนผูปกครอง 1. เพื่อใหผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    พฤติกรรมเด็กและสามารถ

    สงเสริมพัฒนาการเด็ก

    ตามชวงวัยได

2. เพื่อเสริมสรางความเขาใจ

    ในบทบาทและทัศนคติ

    ในการจัดการศึกษา

    เพื่อชีวิตและการมีงานทํา

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม

3. เพื่อสรางความรวมมือ

    ระหวางโรงเรียนและ

    ผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

    รับทราบกลไกปญหา

    และพัฒนาการเด็ก

    ตามชวงวัย

อบรมใหความรูแกผูปกครอง

นักเรียนของสถาบันการศึกษา

ทุกประเภท ทุกสังกัดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม จํานวน

110,000 คน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนผูปกครอง

ที่เขารวมอบรม 

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. ผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    ที่ถูกตอง สามารถดูแลเด็ก

    ไดอยางเหมาะสม

2. ผูปกครองเขาใจในบทบาท

    และมีทัศนคติใหมในการจัด

    การศึกษาเพื่อชีวิตฯ

3. โรงเรียนและผูปกครอง

    มีความรวมมือในการพัฒนา

    เด็กรวมกันอยางตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 241 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การเรียนรู การพัฒนา

    ทักษะและคุณภาพชีวิต

    ประชาชน

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมทาง

    การศึกษาในระบบ 

    นอกระบบและตามอัธยาศัย

    ขององคกรเครือขาย

    ทางการศึกษา

3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    การจัดการเรียนการสอน

    โดยใชสื่ออุปกรณ

    เทคโนโลยีทางการศึกษา

4. เพื่อเสริมสรางโอกาส

    การเขาถึงแหลงเรียนรู

    และวิถีการเรียนรูที่ดี 

    มีมาตรฐานแกเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน 

    นักศึกษา ประชาชน

    ทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม

2. เครือขายองคกรและ

    สถาบันทางการศึกษา

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    และตางประเทศ

3. สงเสริมและสนับสนุน

    โครงการตามแนวทาง

    ปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหมเชิงพื้นที่

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. ประชาชนมีทักษะ

    การเรียนรูและทักษะชีวิต

    เปนพลเมืองเชียงใหม

    ที่มีศักยภาพ

2. ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม ไดรับการพัฒนา

    และสงเสริมการศึกษา

    ทั้งในระบบ นอกระบบ

    และตามอัธยาศัย

3. มีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี

    ทางการศึกษาและ

    แหลงเรียนรูที่สามารถ

    สนับสนุนการจัดการเรียน

    การสอนไดอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    หลากหลาย

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 50,000,000) 
(2558 : 50,000,000) 



- 242 -

- 242 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

3 พัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

สังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่ 33

1. เพื่อใหโรงเรียนมีบุคลากร

    ทางการศึกษาเพียงพอ

    ตอการจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอน

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    มีโอกาสเรียนรูและมีทักษะ

    ประสบการณเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนใหดีขึ้น

    และมีสวนรวมในการทํา

    กิจกรรมตาง ๆ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนา

    หลักสูตรการเรียนการสอน

    รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

    ดานวิชาการ กีฬา และอื่น ๆ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่ 33

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 13 โรงเรียน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียน ตชด. 

มีบุคลากร

ที่เพียงพอ

ตอการจัด

การศึกษา

1. มีบุคลากรทางการศึกษา

    เพียงพอตอการจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอน

2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ

    และนําประสบการณที่ไดรับ

    มาปรับใชในการเรียน

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

    ทางการศึกษาที่ดีขึ้น

4. มีการพัฒนาหลักสูตร

    การเรียนการสอน

    อยางตอเนื่องและ

    มีการพัฒนาบุคลากร

    อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 
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- 243 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

2. แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

4 พัฒนาความรู/ทักษะ

ดานการศึกษา อาชีพและ

บุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเสริมสรางความรู 

    ความสามารถและเพิ่มทักษะ

    ดานการศึกษา อาชีพ 

    บุคลิกภาพใหแกนักเรียน 

    นักศึกษา ประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสรางความรวมมือ

    ระหวางหนวยงาน

    ทุกภาคสวนในการ

    แนะแนวทางดาน

    การศึกษา อาชีพและ

    ความสามารถในทุกระดับ

อบรมใหความรูและจัดศึกษา

ดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา

ประชนของทุกสถาบัน

การศึกษา ทุกสังกัดพื้นที่ 

และชุมชนทองถิ่นทุกแหง

ในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 5,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนนักเรียน

นักศึกษา

ประชาชน

ที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

1. นักเรียน นักศึกษา 

    ประชาชนไดแนวทาง

    การพัฒนาตนเอง

    ดานการศึกษา อาชีพ 

    ตลอดจนเลือกประกอบ

    อาชีพไดเต็มตามศักยภาพ

    และตามความสามารถ

    ของตนเอง

2. เกิดความรวมมือระหวาง

    นักเรียน นักศึกษา 

    ประชาชนและหนวยงาน

    ทุกภาคสวนในการแนะแนว

    ทางการศึกษา อาชีพ และ

    บุคลิกภาพในทุกระดับ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 



- 244 -

- 244 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหมสูโรงเรียนในสังกัด

๑. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก 

    ความตระหนักและ

    กระบวนทัศนใหม

    (Mindset) ตามแนวทาง

    ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

    สูการนําไปปฏิบัติ

    ในโรงเรียนอยางเปน

    เอกภาพ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    กลไกการบริหารจัดการ

    และการนิเทศติดตาม 

    และสรางวัฒนธรรม

    การเรียนรูรวมกันตาม

    แนวทางและเปาหมาย

    การขับเคลื่อนการปฏิรูป

    การศึกษาและมาตรฐาน

    การศึกษาที่กําหนด

๓. เพื่อเสริมสรางบทบาท

    และความรับผิดชอบ

    ของบุคลากรและครู

    ในการปฏิบัติงานตลอดจน

    การมีสวนรวมของผูมี

    สวนไดเสียตอการศึกษา

    ของโรงเรียน

จัดระบบกลไกในการขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาสูโรงเรียน

ในสังกัด อาทิ

 - จัดประชุมเสริมสราง

   ความตระหนักรูและ

   ความรวมมือปฏิรูปการศึกษา

 - จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

   และจัดสงเขารวม

   ประกวดแผน

 - จัดตั้งคณะกรรมการ

   ขับเคลื่อนตามระบบและ

   นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

 - จัดอบรม สัมมนาเชิง

   ปฏิบัติการ

 - จัดรณรงค สื่อสาร 

   ประชาสัมพันธขอมูล

 - จัดยกยองเชิดชูและ

   เผยแพรผลงาน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. บุคลากรที่มี

ความเขาใจ

งานดานการ

ปฏิรูปการศึกษา

รอยละ 80

2. โครงการ

ดําเนินการ

สําเร็จตาม

เปาหมาย

รอยละ 80

1. โรงเรียนในสังกัดและ

    สํานักการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม มีกลไก

    การเรียนรูรวมกัน

    ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

    การศึกษาสูการปฏิบัติ 

    อยางมีประสิทธิภาพ 

    และมีสวนรวม 

2. มีการเชื่อมโยงการปฏิรูป

    การศึกษารวมกันทุกระดับ

    และหนุนเสริมความเขมแข็ง

    ใหแกภาคีเชียงใหม

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

สํานักการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 



- 245 -

- 245 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.เชียงใหม

สูสถานศึกษา World Class 

Standard School

1. เพื่อกระตุนและเรงพัฒนา

    คุณภาพการจัดการศึกษา

    ของโรงเรียนสูมาตรฐาน

    สากลระดับ World Class  

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนา       

    ครูและบุคลากร

    ดานการสื่อสาร

    ภาษาตางประเทศ 

    การผลิต การใชสื่อ 

    และการวิจัยในชั้นเรียน

3. เพื่อยกระดับการบริหาร

    จัดการดวยระบบคุณภาพ 

    (Quality System 

    Management)   

    และพัฒนาผูเรียน           

    ใหมีศักยภาพเปนพลโลก 

    (World Citizen)

700,000 700,000 700,000 1. จํานวน 

นักเรียนที่มี

ความสามารถ

และทักษะ

ในดานอานออก 

เขียนได การคิด 

และเทคโนโลยี

2. จํานวนครูที่มี

ความสามารถ

ใชภาษาอังกฤษ

และการใชสื่อ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

ในการจัด

การเรียน

1. การจัดการศึกษาของ

    สถานศึกษาในสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีคุณภาพระดับ   

    World Class

2. ครู สามารถใชภาษาอังกฤษ

    ในการจัดการเรียนการสอน 

    ผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี

    สารสนเทศในการจัด

    การเรียนการสอน

    ไดเหมาะสมกับการเรียนรู

    ยุคใหมและใชการวิจัย

    ในการพัฒนาหรือแกปญหา

    นักเรียน

3. โรงเรียนและสํานักการศึกษา

    สามารถพัฒนาและสราง

    เครือขายความรวมมือ

    ไดอยางตอเนื่อง

4. นักเรียนมีความสามารถ

    อานออกเขียนไดและ

    มีทักษะในดานการคิด

สํานักการศึกษาฯจัดสงเสริมและพัฒนาโรงเรียน

ในสังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

1. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

    ในสังกัดสูระดับ World Class

    เชน การจัดหลักสูตร EP, 

    MEP  หลักสูตรภาษาจีน 

    หลักสูตรวิชาชีพ และ  

    หลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

    ตามอัจฉริยภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนานักเรียน

    ใหมีความสามารถในดาน

    การอานออก เขียนได 

    คิดเปน และพัฒนาโรงเรียน

    ใหมีการดําเนินการ

    ประกันคุณภาพการศึกษา

    ภายในอยางเปนระบบ

    จัดการศึกษาไดมาตรฐาน 

    นําสูโรงเรียนรางวัล

    พระราชทาน

3. พัฒนาครูผูสอนในดาน

    การสื่อสารภาษาตางประเทศ

    การผลิตและใชสื่อเทคโนโลยี 

    การวิจัยในชั้นเรียน 

    สรางเครือขายความรวมมือ

    (MOU) ทางวิชาการและ

    การเรียนรู ทั้งภายใน

    ประเทศและตางประเทศ

(2559 : 700,000) 
(2558 : 700,000) 



- 246 -

- 246 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

3 สงเสริมทรัพยากรและปจจัย

ความพรอมเพื่อประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียน      

ในสังกัด อบจ.เชียงใหม

๑. เพื่อจัดสรรทรัพยากร   

    ครุภัณฑยานพาหนะ

    ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการศึกษาใหโรงเรียน

    ในสังกัด

๒. เพื่อสรางคุณภาพและ

    มาตรฐานในการจัดบริการ

    บริหารการศึกษา

    และจัดการเรียนรู

๓. เพื่อจัดบริการและอํานวย

    ความสะดวกคลองตัว

    ในการปฏิบัติราชการและ  

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

รถบรรทุก ขนาด 6 ลอ 4 ตัน

พรอมติดตั้งกระบะไมหุมเหล็ก

และหลังคาโดยสารที่นั่ง 3 แถว

จํานวน 1 คัน

(สําหรับโรงเรียนบานศาลา)

2,000,000 - - จํานวนนักเรียน 

และบุคลากรที่ 

ไดรับประโยชน 

จากการใช 

ครุภัณฑ 

ยานพาหนะ

๑. มีครุภัณฑยานพาหนะ

    สําหรับใชในการ

    เพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการศึกษาใหโรงเรียน

    ในสังกัด

๒. การจัดการบริการ

    บริหารการศึกษาและ

    การจัดการเรียนรู 

    มีคุณภาพและมาตรฐาน

๓. สามารถบริการและ

    อํานวยความสะดวกในการ

    ปฏิบัติราชการและ

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 1,294,000) 
(2558 : 2,432,400) 



- 247 -

- 247 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

4 มหกรรมการจัดการศึกษา

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมทักษะ

    ทางวิชาการและ

    การเรียนรูใหกับนักเรียน

    ในสังกัดองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ในสังกัดเขารวมการแขงขัน  

    ทักษะทางวิชาการและ

    การเรียนรูโรงเรียน 

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    (มหกรรมการศึกษาองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

    ใหมีมาตรฐานและสูสากล

1. จัดแขงขันทักษะ

    ทางวิชาการระดับ    

    อบจ.เชียงใหม

2. เขารวมแสดงผลงาน

    และการแขงขันทักษะ

    ทางวิชาการในงาน

    มหกรรมการจัด

    การศึกษาทองถิ่นระดับภาค 

    และระดับประเทศ

3. สงเสริมการเขารวม

    การแขงขันทักษะ

    ความสามารถนักเรียน

    สูระดับนานาชาติ

4. รวมเปนเจาภาพจัดงาน

    มหกรรมการจัดการศึกษา

    ทองถิ่นระดับภาคเหนือ

700,000 700,000 700,000 1. นักเรียนมี

ความสามารถ

และทักษะ

ทางดานวิชาการ

และการเรียนรู

2. โรงเรียนใน

สังกัดองคการ

บริหารสวน

จังหวัดมีคุณภาพ

และมาตรฐานใน

ดานวิชาการ

1. นักเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    มีทักษะทางดานวิชาการ

    และการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

2. นักเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    ไดเขารวมการแขงขันทักษะ

    ไดเพิ่มประสบการณ

    ในการเรียนรูดานตาง ๆ

3. โรงเรียนในสังกัดองคการ   

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

    สูสากล

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 700,000) 
(2558 : 700,000) 
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- 248 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

5 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับจังหวัด 

และการจัดทําสรุปประมวลผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นที่ 15 

(ภาคเหนือตอนบน 1)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    การจัดการศึกษาของ

    คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    ไดแลกเปลี่ยน

    ประสบการณในดาน

    การสงเสริม สนับสนุน

    การจัดการศึกษา

    ศึกษาทองถิ่นที่เปนระบบ

3. เพื่อจัดทําสรุปประมวลผล

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายใน

    สถานศึกษาสังกัด

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นระดับกลุมจังหวัด

    การศึกษาทองถิ่นที่ 15

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

500,000 500,000 500,000 คณะกรรมการฯ 

มีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ใน

ดานการสงเสริม 

สนับสนุนการจัด

การศึกษาทองถิ่น

ที่เปนระบบ

1. คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    และผูที่เกี่ยวของ

    ไดรับการพัฒนา

    ศักยภาพอยางตอเนื่อง

2. คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    ไดแลกเปลี่ยน

     ประสบการณในดาน

     การสงเสริม สนับสนุน

     การจัดการศึกษาทองถิ่น

     ที่เปนระบบ

3. องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นที่จัดการศึกษา

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

    ไดนําสรุปผลการประเมิน

    ไปใชในการวางแผน

     พัฒนาการศึกษา

     ในโอกาสตอไป

สํานักการศึกษาฯ1. 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

3. บุคลากรในสํานัก

    การศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

    อบจ.เชียงใหม

    จํานวน 14 คน

    รวมทั้งสิ้น 129 คน

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 
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- 249 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

6 จัดจางที่ปรึกษา ติดตาม 

ประเมินผลการพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษที่ ๒๑

1. เพื่อติดตาม ประเมินผล

    การพัฒนาทักษะ

    ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. เพื่อนําผลการประเมิน

    เปนเครื่องมือในการพัฒนา 

    คุณภาพกระบวนการเรียนรู  

    ของผูเรียน

นักเรียนในระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. นักเรียน 

รอยละ 90 

รักการอาน

2. ครู รอยละ 

90 มีการ

วิเคราะหนักเรียน

แบบรายบุคคล

และใชขอมูล

วางแผน

การจัดการเรียนรู 

เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูเรียน

3. ผลการสอบ

ของนักเรียน รอย

ละ 50 

อยูในระดับ

ความพึงพอใจ

4.รายงานผลการ

ติดตามประเมินผล

การพัฒนทักษะ

ในศตวรรษที่ 21

๑. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีเครื่องมือในการ  

    ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

    และเครื่องมือติดตาม

    ประเมินผลเพื่อพัฒนา

    ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

2. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีขอมูล

    ที่สามารถวิเคราะห

    หาจุดแข็ง - จุดออน

    ของระบบการเรียนการสอน

    และการประเมินผลสัมฤทธิ์

    นํามาใชพัฒนาครูผูสอน

    และผูเรียนได

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 
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- 250 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

7 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู

โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1.  เพื่อสงเสริมระบบนิเทศ

     การศึกษาและกระบวนการ

     เรียนรู

๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

    การเรียนรู

400,000 400,000 400,000 รอยละของ

นักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

สูงขึ้น

๑. สํานักการศึกษาฯ และ

    โรงเรียน มีระบบนิเทศ

    การศึกษาและการเรียนรู 

๒. โรงเรียนในสังกัดองคการ  

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    จัดการศึกษาไดอยางมี 

    คุณภาพ ตามมาตรฐาน

สํานักการศึกษาฯจัดสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน

สังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

๑. สงเสริมระบบนิเทศ

    การศึกษาและการเรียนรู

๒. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 

    วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    วิศวกรรมศาสตร และ  

    คณิตศาสตร (STEM) 

    ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ

    ภาษาจีน) และเทคโนโลยี

    สารสนเทศของนักเรียน

๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

    การเรียนรูใหได มาตรฐาน  

    คุณภาพระดับชาติ

๔. ปรับหลักสูตร 

    จัดกระบวนการเรียนการสอน

    และประเมินผลแนวใหม 

    ตามจุดเนน

๕. จัดแลกเปลี่ยนนวัตกรรม

    การเรียนรูในสถานศึกษา

๖. สงเสริมคุณภาพการจัดการ 

    ศึกษาและการจัดกิจกรรม 

    การพัฒนาคุณลักษณะ

    ที่พึงประสงคตามจุดเนน 

    นักเรียนระดับปฐมวัย 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    และการศึกษาพิเศษตามนโยบาย

    แหงรัฐและตนสังกัด

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 
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- 251 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

8 สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ทุกคนไดรับโอกาส

    ทางการศึกษา   

    อยางเต็มศักยภาพ 

    โดยการจัดบริการการศึกษา

    โดยไมเสียคาใชจาย

    ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียน

    บริหารจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบถูกตอง

    ทันกับความตองการ

    รวมทั้งเปนการลดภาระ

    คาใชจายและลดชองวาง  

    ทางการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 

ใหกับ

๑. โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๒. โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

๓. โรงเรียนตนแกวผดุง

     พิทยาลัย

๔. โรงเรียนบานศาลา

เชน

- คาจัดการเรียนการสอน

  (รายหัว)

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- คาอุปกรณการเรียน

- คาเครื่องแบบนักเรียน

- คาหนังสือนักเรียน

                ฯลฯ

14,600,000 15,000,000 15,400,000 รอยละของ

ผูที่ไดรับประโยชน

จากโครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัด

การศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๑. นักเรียนทุกคนไดรับ

    สนับสนุนคาใชจาย

    ในการศึกษาตามรายการ

    ที่กําหนดอยางเทาเทียม

    และมีความพรอม

    ในการศึกษาเลาเรียน 

๒. โรงเรียนจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    ทันกับสถานการณ

    และลดภาระคาใชจาย

    ในการจัดซื้ออุปกรณ 

    เครื่องแบบนักเรียน

    ใหแกผูปกครอง

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 13,500,000) 
(2558 : 14,500,000) 
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- 252 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

9 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

สูมาตรฐานวิชาชีพและบริบท

การศึกษาโลกใหม

1. เพื่อปรับกระบวนทัศนและ  

    เพิ่มพูนประสบการณใหม

    ในการพัฒนาองคกร

    ทางการศึกษา

2. เพื่อฝกอบรมและยกระดับ

    ความรู ความสามารถ

    ในการจัดการศึกษาและ

    การเรียนรูสูบริบทใหม

    ในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ  

    จรรยาบรรณครูและ

    เชิดชูเกียรติผูประกอบ

    วิชาชีพทางการศึกษา

1. สงเสริมการฝกอบรมและ  

    พัฒนาสมรรถนะและ

    บทบาทการจัดการศึกษา

    ในบริบทโลกใหม 

    ตามแนวทางปฏิรูป

    การศึกษา การสงเสริม

    ชุมชนการเรียนรู

    สูวิชาชีพครู (PLC)

    การสรางเครือขายครู

    แกนนําดานตาง ๆ เปนตน

2. จัดงานวันครูและ

    ยกยองเชิดชูเกียรติ

    และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. จัดสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารงานบุคคล

    ครูโรงเรียนในสังกัด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา  

มีความสามารถ

จัดการศึกษาและ

การเรียนรู

สูบริบทใหม 

ไดตามบทบาท

หนาที่

ไมนอยกวา

รอยละ 80

2. ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

รอยละ 50 

ไดรับการ

เชิดชูเกียรติ

ในระดับตาง ๆ 

ไมนอยกวา

รอยละ 50

1. ครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา มีความ 

    สามารถในการจัดการศึกษา

    ในระดับมืออาชีพสอดคลอง

    ตามบริบทการเปลี่ยนแปลง

2. นักเรียนไดรับการ

    ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

    ใหมในการเรียนรูดวยวิธีการ

    ที่หลากหลาย

3. อบจ.เชียงใหม มีครูเกง 

    ดี และมีจิตวิญญาณ

    ของความเปนครูทองถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,500,000) 



- 253 -

- 253 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

10 สงเสริมทุนการศึกษาตอสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

๑. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา  

    และปจจัยพื้นฐาน

    ทางการศึกษาและสงเสริม 

    ใหนักเรียนในสังกัด

    ไดเขาศึกษาตอในระดับ

    สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

    ทางการศึกษาของเด็กและ

    เยาวชนในพื้นที่เชียงใหม

1. สนับสนุนทุนการศึกษา

    ใหกับนักเรียนที่สําเร็จ

    การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

    ปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด

2. สนับสนุนทุนการศึกษา

    (ตอเนื่อง) ใหกับนักเรียน

    ที่ไดรับคัดเลือกใหเปน

    ผูรับทุน ในปงบประมาณ

    ที่ผานมา

6,114,000 7,311,000 7,428,000 1. ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการ

2. จํานวนผูได

รับทุนการศึกษา

นักเรียนในสังกัด 

อบจ.เชียงใหมที่เรียนดี

แตขาดแคลนทุนทรัพย

ไดเขาศึกษาตอในระดังสูงกวา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 5,800,000) 
(2558 : 5,200,000) 



- 254 -

- 254 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

11 เสริมสรางอัตลักษณและ

ศักยภาพนักเรียน

อบจ.เชียงใหม

๑. เพื่อปลูกฝงและเสริมสราง 

    ทัศนคติทางการเรียนและ

    คานิยมอันดีงามใหกับ  

    นักเรียนทองถิ่น

๒. เพื่อสงเสริมการพัฒนา

    คุณภาพนักเรียนใหมี

    คุณลักษณะพื้นฐาน

    ตามชวงวัยและมาตรฐาน

    คุณภาพการศึกษา

    อยางทั่วถึง

๓. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

    การเรียนรูและอัตลักษณ

    นักเรียนใหเปนพลเมือง

    เชียงใหม รักษวัฒนธรรม 

    ทันการเปลี่ยนแปลง

    แสวงสัมมาชีพ

๑. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม 

    ทางวิชาการและพัฒนา

    นักเรียนกับองคกร/

    เครือขาย/กรมสงเสริม ฯ

    ในระดับจังหวัด/ภาค/  

    ประเทศ/ตางประเทศ

๒. จัดสงเสริมพัฒนาอัตลักษณ

    ทองถิ่นคุณลักษณะและ

    ขีดความสามารถทางการ

    เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

    ของนักเรียนทุกระดับ

๓. สงเสริมศักยภาพเครือขาย 

    กลุมนักเรียนแกนนํา

    ดานตางๆ อาทิ สภานักเรียน 

    นักเรียนจิตอาสา 

    นักเรียนทุน อบจ. 

    นักเรียนคนเกง 

    นักเรียนเถาแกนอย ฯลฯ 

    ตลอดจนนักเรียนที่มี

    ความตองการพิเศษ

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

ผูเขารวม

โครงการที่ไดรับ

ประโยชนจาก

การเสริมสราง

อัตลักษณและ

ศักยภาพนักเรียน

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

๑. นักเรียนมีคานิยมอันดีงาม

    และทัศนคติที่ดีตอ

    การเรียนรูแนวใหม

๒. นักเรียน อบจ.เชียงใหม

    มีอัตลักษณและอัจฉริยภาพ

    ความสามารถเปนพลเมือง

    เชียงใหมที่เติบโต

    เปนผูใหญสามารถตอยอด

    การทํางานและการเรียนรู

    ไดตลอดชีวิต

สํานักการศึกษาฯ
(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 255 -

- 255 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

12 สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู

สูทักษะศตวรรษที่ 21

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อสงเสริมคุณภาพ

    การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

    และการเรียนรูสูชีวิตจริง

    ในโรงเรียนและชุมชน

    ใหทั่วถึงกลุมผูเรียน

    ทุกชวงวัย ในเขตพื้นที่

    บริการของโรงเรียน

๒. เพื่อสงเสริมนโยบายแหงรัฐ

    ในการพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษาและกิจกรรม

    การเรียนรูของเด็กและ

    เยาวชนในสถานศึกษา

๓. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การใชสื่อและแหลงเรียนรู

    ของครูและนักเรียน

    อยางสรางสรรค

๑. สงเสริมการใชสื่อนวัตกรรม

    เทคโนโลยี Online 

    ใน Cloud รวมทั้งสื่อและ

    แหลงการเรียนรู

    ในโรงเรียนและชุมชน

๒. สงเสริมการคัดกรองขอมูล

    ผูเรียนโรงเรียนในสังกัด

    เพื่อสงเสริมพัฒนาและ

    การเรียนรูสูทักษะศตวรรษ

    ที่ ๒๑ และสัมมาชีพ

๓. สงเสริมศูนยการเรียนรู

    สําหรับเด็กปฐมวัยใหครบ

    ทุกโรงเรียน

๔. สงเสริมการปองกันและ

    แกไขปญหายาเสพติด

    ในสถานศึกษา

๕. สงเสริมการจัดการเรียนรู

    "โตไปไมโกง"

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนของครู

และนักเรียนที่

ไดรับประโยชน

จากการจัด

การสงเสริม

พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

และการเรียนรู

๑. เกิดการปฏิรูปการเรียนรู

    ในโรงเรียนทั้งระบบ

    ผานกิจกรรมและ

    แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

๒. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน

    ในการเรียนรูยุคใหม

    ดวยตนเองรอบดาน

    โดยใชสื่อเทคโนโลยี

    สารสนเทศในการสรางสรรค

๓. นักเรียนไดรับการ

    เพิ่มโอกาสในการรับบริการ

    ดานการศึกษาทุกระดับ/

    ประเภท และคนพบความ

    ถนัดของตนเอง

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 



- 256 -

- 256 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

13 สงเสริมการจัดการศึกษา

และเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน

ทองถิ่น

๑. เพื่อสงเสริมและ

    การพัฒนาการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    ของโรงเรียนในสังกัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม (SBMLD)

๒. เพื่อพัฒนาสถาพแวดลอม

    ทางการศึกษาและ

    แหลงเรียนรูเอื้อตอการ

    พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงและภูมิปญญา

    ทองถิ่น

๓. เพื่อจัดตั้งและพัฒนา

    ศักยภาพเครือขาย

    คณะกรรมการสถานศึกษา

    บุคลากรทางการศึกษา 

    และผูปกครองนักเรียน

    โรงเรียนในสังกัด

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

๑. พัฒนาสถานศึกษาในสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ในรูปแบบ

    การบริหารโดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

๒. สงเสริมและพัฒนา

    สภาพแวดลอมทาง

    การศึกษาและแหลงเรียนรู

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงและภูมิปญญา

    ทองถิ่น

๓. สงเสริมและพัฒนาเครือขาย

    คณะกรรมการสถานศึกษา 

    บุคลากรทางการศึกษาและ

    ผูปกครองนักเรียน 

    โรงเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    ใหสอดคลองกับแนวทาง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ของจังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,300,000 1,500,000 ๑. จํานวน

สถานศึกษา

ที่เขารวม

กิจกรรม

๒. จํานวน

แหลงเรียนรู

ทั้งในและนอก

สถานศึกษา

๓. จํานวน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

บุคลากร

ทางการศึกษา

และ ผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

ที่เขารวม

เครือขาย

๑. สถานศึกษาในสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม นําการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาทองถิ่น    

    (SBMLD) มาใชได

    อยางมีประสิทธิภาพ

๒. นักเรียนและประชาชน

    สามารถใชแหลงเรียนรู

    ทั้งในและนอกสถานศึกษา

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

     และตอเนื่องตลอดชีวิต

๓. เครือขายคณะกรรมการ

    สถานศึกษา บุคลากร

    ทางการศึกษาและ

    ผูปกครองนักเรียนโรงเรียน  

    ในสังกัดองคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม สามารถ

    ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

    และสอดคลองกับแนวทาง

    การปฏิรูปการศึกษาของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 500,000) 



- 257 -

- 257 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

14 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง 

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน 

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

7,820,000 7,955,000 8,340,000 รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริการ

ใหเกิดประโยชน

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 9,765,000) 
(2558 : 10,430,000) 
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- 258 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

  สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

               (ตอ)

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ



- 259 -

- 259 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

15 1. กอสรางลานอเนกประสงค

    ที่มีสวนผสมของยางพารา

    (ปรับปรุงพื้นสนามตะกรอ)

    ขนาดพื้นที่ 100 ตร.ม.

220,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. กอสรางหองน้ํา

    ขนาด 10 ที่นั่ง

    จํานวน 1 หลัง

    (ชาย - หญิง)

1,000,000 - -

3. กอสรางทางเดิน

    เชื่อมระหวางอาคารเรียน

    มีหลังคา

    กวาง 2.5 เมตร 

    ยาว 25 เมตร สูง 4 เมตร

200,000 - -

4. กอสรางถนน

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    พรอมรางระบายน้ํา

    บริเวณทางเขาหอประชุม

    กวาง 5 เมตร

    ยาว 40 เมตร

300,000 - -

5. กอสรางปายบอกทาง

    เตือนความปลอดภัย

200,000 - -

6. กอสรางรางระบายน้ํา

    ภายในโรงเรียน 

    ระยะทาง 200 เมตร

400,000 - -

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

1. โรงเรียนมีอาคาร

    สถานที่ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่
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- 260 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

7. ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

    จํานวน 2 อาคาร

500,000 - - สํานักการศึกษาฯ

8. ระบบบําบัดน้ําเสีย

    ภายในโรงเรียน

- 2,000,000 -

9. กอสรางศูนยสงเสริม

    สุขภาพอเนกประสงค

    ตามแบบของการกีฬา

    แหงประเทศไทย

    จํานวน 1 หลัง

- 500,000 -

10. กอสรางอาคารหอนอน

      นักเรียน ขนาด 40 เตียง

      จํานวน 1 หลัง

      พรอมครุภัณฑ 

      (เตียงนอน ตูเสื้อผาเหล็ก)

- - 6,000,000

11. กอสรางอาคารเรียน 

      4 ชั้น 12 หองเรียน 

      ชั้นลางโลง

      (แบบ สน.ศท.4/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 11,000,000

12. กอสรางอาคารเรียน 

      3 ชั้น 12 หองเรียน 

      (รหัส สน.ศท.3/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 9,000,000

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

                 (ตอ)
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- 261 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

13. กอสรางอาคาร

      อเนกประสงค

      ขนาดเล็ก มีชั้นลอย

      (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

      จํานวน 1 หลัง

- - 8,000,000 สํานักการศึกษาฯ

14. กอสรางอาคารสวม

      ขนาด 10 ที่

      (แบบ สน.ศท.ส.10)

      จํานวน 1 หลัง

- - 400,000

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

                 (ตอ)

(2559 : 3,321,000) 
(2558 : 21,270,000) 
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- 262 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

16 1. ชุดโตะ / เกาอี้ทํางานครู 

    จํานวน 15 ชุด ๆ ละ 

    3,600  บาท

54,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. เครื่องผสมอาหาร

    ชนิดอเนกประสงค 

    ขนาด 5 ลิตร

    (เครื่องตีแปง)

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    30,000 บาท

60,000 - -

3. เกาอี้สแตนเลส 

    จํานวน 35 ตัว ๆ ละ 

    600 บาท

21,000 - -

4. เครื่องมัลติมีเดีย

    โปรเจคเตอร 

    ระดับ XGA ขนาด 

    3,000 ANSI Lumens 

    จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ  

    33,000 บาท

264,000 - -

5. จอรับภาพชนิดมอเตอร

    ไฟฟา ขนาดเสน

    ทแยงมุม 120 นิ้ว 

    จํานวน 8 จอ ๆ ละ

    12,000 บาท

96,000 - -

6. เครื่องสแกนนิ้วมือ

    จํานวน  1 เครื่อง

9,900 - -

7. เครื่องปรับอากาศ 

    ขนาด 36,000 BTU 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    44,000 บาท

88,000 - -

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช 

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ  

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา



- 263 -

- 263 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

8. เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา

    ขนาด 1,500 ลิตร/นาที

    จํานวน 1 เครื่อง

20,000 - - สํานักการศึกษาฯ

9. เครื่องสูบน้ําบาดาล

    ซับเมิสซิเบิ้ล

    พรอมตูควบคุม

    จํานวน 1 เครื่อง

50,000 - -

10. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

     ชนิด LED ขาวดํา 

     (30 หนา/นาที) 

     จํานวน  4 เครื่อง ๆ ละ  

     7,900 บาท

31,600 - -

11. เครื่องถายเอกสาร 

      ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)

      ความเร็ว 40 แผน/นาที 

      จํานวน 1 เครื่อง

180,000 - -

12. ชุดโตะ/เกาอี้นักเรียน

      ไมยางพารา

      จํานวน 380 ชุด ๆ ละ

      1,200 บาท

- 456,000 -

13. เครื่องรับสงวิทยุ 

      ชนิดติดรถยนต 

      ขนาด 25 วัตต

      จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

      24,000  บาท

- 96,000 -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

                (ตอ)

(2559 : 4,100,000) 
(2558 : 6,150,000) 



- 264 -

- 264 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

17 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ  แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียน ร.ร.แมอายวิทยาคม

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน ๗๒๐ คน ๆ ละ 

30 บาท จํานวน  200 วัน

4,320,000 4,400,000 4,500,000 จํานวนนักเรียน

ที่มีฐานะยากจน

ที่ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

    กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 6,000,000) 
(2558 : 4,000,000) 



- 265 -

- 265 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

18 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

4,830,000 5,130,000 5,680,000 รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริการ

ใหเกิดประโยชน

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 8,965,000) 
(2558 : 8,195,000) 
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- 266 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

             (ตอ)

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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- 267 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

19 1. ปรับปรุงอาคาร 

    (อาคารแกวขวัญ

    กาสะลอง) ทํากันสาด

    เพื่อปองกันแสงแดด 

    ชั้น 2,3 และ 4

300,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. กอสรางพื้นสนามเด็กเลน

    ที่มีสวนผสมของยางพารา    

    ขนาดพื้นที่ 100 ตร.ม.

220,000 - -

3. ปรับปรุงเวทีการแสดง

    อาคารอเนกประสงค

200,000 - -

4. ปรับปรุงสนามเด็กเลน

    BBL สนามบาสเก็ตบอล

400,000 - -

5. ติดตั้งระบบเครื่องเสียง

    ระบบไฟสองสวาง

    อาคารอเนกประสงค

- 650,000 -

6. กอสรางโรงอาหาร

    หอประชุม แบบ 100/27 

    พื้นที่ 908 ตร.ม. 

    (แบบสํานักงานคณะกรรมการ

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน)

- 5,500,000 -

7. กอสรางทางเดิน  

    มุงหลังคาบริเวณทางเดิน

    เชื่อมอาคารตางๆ และหองน้ํา

- 1,000,000 -

1. โรงเรียนมีอาคาร

    สถานที่ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก
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- 268 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

               (ตอ)

8. ปรับปรุงภูมิทัศน

    รอบอาคารอเนกประสงค

    อาคารเรียน 4 ชั้น 

    ปูตัวหนอน พรอมยาย

    โรงจอดรถ

- - 600,000 สํานักการศึกษาฯ

9. ปรับปรุงรอบอาคาร

    แกวขวัญกาสะลอง

    โดยการกั้นทําเปน

    หองฝกงาน หองเก็บอุปกรณ

    ครุภัณฑงานชาง 

    จํานวน 4 หอง

- - 650,000

10. ปูแผนยางสังเคราะห

      สําเร็จ รอบอาคาร

      อเนกประสงค

- - 700,000

11. จัดซื้อที่ดิน 

      จํานวน 26 ไร
- - 7,000,000

12. กอสรางอาคารเรียน

      เด็กเล็ก 200 คน

      8 หองเรียน

      (แบบ สน.ศท. อนุบาล 8)

      จํานวน 1 หลัง

- - 6,200,000
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- 269 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

13. กอสรางอาคาร

      ศูนยการเรียนรู

      หมอนไหม

      จํานวน 1 หลัง

- - 350,000 สํานักการศึกษาฯ

14. กอสรางอาคารเรียน

      3 ชั้น 12 หองเรียน

      (แบบ สน.ศท.3/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 9,000,000

15. กอสรางอาคารเรียน

      4 ชั้น 12 หองเรียน

      ชั้นลางโลง

      (แบบ สน.ศท.4/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 11,000,000

16. กอสรางอาคาร

      อเนกประสงค 

      ขนาดเล็ก มีชั้นลอย

      (แบบ สน.ทศ. ชั้นลอย)

      จํานวน 1 หลัง

- - 8,000,000

17. กอสรางอาคารสวม

      ขนาด 10 ที่

      (แบบ สน.ศท.ส.10)

      จํานวน 1 หลัง

- - 400,000

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

               (ตอ)

(2559 :   -   ) 
(2558 : 13,000,000) 



- 270 -

- 270 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

20 1. เครื่องปรับอากาศ

    แบบแยกสวน 

    ขนาด 36,000 บีทียู

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    44,000 บาท

88,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. เครื่องปรับอากาศ

    แบบแยกสวน 

    ขนาด 18,000 บีทียู

    จํานวน 1 เครื่อง

28,000 - -

3. เครื่องถายเอกสาร

    ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 

    ความเร็ว 40 แผน/นาที

    จํานวน  1 เครื่อง

180,000 - -

4. เครื่องโทรสาร 

    แบบใชกระดาษธรรมดา 

    สงเอกสารไดครั้งละ

    20 แผน จํานวน 1 เครื่อง

18,000 - -

5. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA และ

    ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 

    23,000  บาท

46,000 - -

6. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

    ชนิด LED สี 

    แบบ Network

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    12,000 บาท

24,000 - -

๑. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ 

    และประสิทธิผล

๒. โรงเรียนมีศักยภาพ 

    และความพรอม

    ทางครุภัณฑ และอุปกรณ

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

๑. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก



- 271 -

- 271 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

7. แปนบาสเกต็บอล 

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ

    49,000 บาท

98,000 - - สํานักการศึกษาฯ

8. ชุดโตะ และเกาอี้นักเรียน 

    (มอก.) ไมยางพารา

    จํานวน 400 ชุด ๆ ละ

    1,700 บาท

- 680,000 -

9. โตะทํางานเหล็กพรอมเกาอี้

    จํานวน 30 ชุด ๆ ละ 

    7,000 บาท

- 210,000 -

10. โทรทัศน LED 55 นิ้ว

      จํานวน 12 เครื่อง ๆ ละ

      46,000 บาท

- - 552,000

11. ตูเอกสารเหล็ก

      บานเลื่อนทึบ

      จํานวน 20 ตู ๆ ละ

      9,000 บาท

- - 180,000

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

               (ตอ)

(2559 : 1,388,800) 
(2558 : 850,000) 
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- 272 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

21 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ  แข็งแรง 

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียน ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก

ที่มีฐานะยากจน

จํานวน 450 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน  200 วัน

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

ที่มีฐานะยากจน

ที่ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุน

    อาหารกลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหารที่มี

    สารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 2,700,000) 
(2558 : 1,800,000) 



- 273 -

- 273 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

22 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานแมงอน

ขี้เหล็ก จํานวน 300 คน 

ไดบริโภคอาหารเสริม (นม)

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

624,000 724,000 624,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 1,053,000) 
(2558 : 1,053,000) 
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- 274 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

23 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

7,150,000 7,500,000 7,850,000 รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริการ

ใหเกิดประโยชน

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 12,755,000) 
(2558 : 10,740,000) 
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- 275 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

               (ตอ)

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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- 276 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

24 1. กอสรางสระวายน้ํา

    จํานวน 1 แหง 

    (แบบ อบจ.)

3,920,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. ปรับปรุงภูมิทัศน

    ภายในโรงเรียน

- 2,000,000 -

3. กอสรางอาคารเรียน

    4 ชั้น 12 หองเรียน

    (แบบ อบจ.) จํานวน 1 หลัง

- 15,000,000 -

4. กอสรางอาคารฝกวิชาชีพ

    พรอมอุปกรณ (แบบ อบจ.)

    จํานวน 1 หลัง

- 2,000,000 -

5. กอสรางอาคารปฏิบัติการ

    ทางดนตรี (แบบ อบจ.)

    จํานวน 1 หลัง

- 2,500,000 -

6. ปรับพื้นที่โดยการถมที่ดิน

     พื้นที่ 16 ไร

- - 10,000,000

7. กอสรางสนามฟุตบอล

    ขนาดมาตรฐาน

    พรอมลูวิ่ง (ลูดิน)

- - 5,000,000

8. กอสรางลูวิ่งยางสังเคราะห 

    ลานกีฬา งานรั้วเหล็กรอบลูวิ่ง

    และงานอัฒจันทร

- - 10,000,000

9. กอสรางอาคารเรียน

    เด็กเล็ก 200 คน  

    8 หองเรียน 

    (แบบ สน.ศท.อนุบาล 8)

    จํานวน 1 หลัง

- - 6,200,000

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

1. โรงเรียนมีอาคาร

    สถานที่ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย



- 277 -

- 277 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

10. กอสรางอาคารเรียน

      3 ชั้น 12 หองเรียน

      (แบบ สน.ศท.3/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 9,000,000 สํานักการศึกษาฯ

11. กอสรางอาคารเรียน

      4 ชั้น 12 หองเรียน

      ชั้นลางโลง

      (แบบ สน.ศท.4/12)

      จํานวน 1 หลัง

- - 11,000,000

12. กอสรางอาคาร

      อเนกประสงค 

      ขนาดเล็ก มีชั้นลอย

      (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

      จํานวน 1 หลัง

- - 8,000,000

13. กอสรางอาคารสวม

      ขนาด 10 ที่

      (แบบ สน.ศท.ส.10)

      จํานวน 1 หลัง

- - 400,000

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

               (ตอ)

(2559 : 1,500,000) 
(2558 : 22,500,000) 
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- 278 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

25 1. ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

    จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย

    - เครื่องมัลติมีเดีย

      โปรเจคเตอร 

      ขนาด 7,000 ANSI

      Lumens พรอมจอรับภาพ

      ชนิดมอเตอรไฟฟา

      ขนาด ๒๐๐ นิ้ว

    - เครื่องคอมพิวเตอร

500,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. โตะทํางานเหล็ก

    พรอมกระจก

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

    และเกาอี้ทํางาน 

    จํานวน 10 ชุด ๆ ละ

    7,500 บาท

75,000 - -

3. ครุภัณฑหองวิทยาศาสตร

    สําหรับมัธยม ประกอบดวย

    - Hot  Air Oven Model

    - ชุดกําเนิดไฟฟา AC-DC

    - กลองสองทางไกล 

      แบบสองตา ขนาด 7x50

    - กลองจุลทรรศนสองตา

    - ตูเย็น ขนาด 5 คิว

    - แบบจําลองและหุนจําลอง

      การแบงเซลลแบบไมโอซิส

      ของสัตว

300,000 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ 

    และความพรอม

    ทางครุภัณฑ และอุปกรณ 

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา 

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ 

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ 

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา
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- 279 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา 

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

              (ตอ)

    - หุนจําลองการพัฒนาการ

      เอ็มบริโอของไก 

      (แบบยางพารา)

    - หุนจําลองการเจริญเติบโต

      ของมนุษยในครรภ

    - กลองโทรทรรศน 

      F 900/60 mm.

สํานักการศึกษาฯ

    - โตะปฏิบัติการครู

      อเนกประสงคพรอมเกาอี้

    - โตะสาธิตพรอมอางลางมือ

      และกอกน้ํา

    - โตะปฏิบัติการวิทยาศาสตร

      สําหรับนักเรียน

    - เกาอี้กลมประกอบโตะ

      ปฏิบัติการวิทยาศาสตร

    - ตูสําหรับเก็บสารเคมี

    - ตูสําหรับเก็บอุปกรณ
4. เครื่องปรับอากาศ 

   ขนาด 44,000 บีทียู 

   จํานวน 8 เครื่อง ๆ ละ

   52,000 บาท

- 416,000 -

5. เครื่องวิทยุสื่อสาร

   จํานวน 15 เครื่อง ๆ ละ 

   3,500 บาท

- 52,500 -



- 280 -

- 280 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

6. ระบบกลองวงจรปด   

    (CCTV) พรอมอุปกรณ

    การติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

- 600,000 - สํานักการศึกษาฯ

7. ชุดกระดานอิเล็กทรอนิกส

    จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 

    100,000 บาท

- - 1,000,000

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา 

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

              (ตอ)

(2559 : 4,232,000) 
(2558 : 2,721,900) 
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- 281 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

26 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักภชนาการ

นักเรียน ร.ร.ตนแกวฯ

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน 950 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน 200 วัน

5,700,000 5,800,000 5,900,000 จํานวน นักเรียน

ที่มีฐานะยากจน

ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

    กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 5,700,000) 
(2558 : 3,600,000) 
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- 282 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

27 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญามีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนตนแกวผดุง

พิทยาลัย จํานวน 750 คน

ไดบริโภคอาหารเสริม (นม)

ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ

ตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

1,560,000 1,664,000 1,664,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 2,223,000) 
(2558 : 2,106,000) 
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- 283 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

28 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

4,630,000 5,145,000 5,180,000 รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริการ

ใหเกิด

ประโยชน

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
(2559 : 6,135,000) 
(2558 : 5,750,000) 
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- 284 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

            (ตอ)

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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- 285 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

29 1. กอสรางลานอเนกประสงค

    ที่มีสวนผสมของยางพารา

    ขนาดพื้นที่ 100 ตร.ม.

220,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. กอสรางถนนลาดยาง

    แอสฟลตคอนกรีต

    ภายในโรงเรียน 

    กวาง 5 เมตร 

    ยาว 350 เมตร

1,065,000 - -

3. กอสรางหองสมุด

    จํานวน 1 หลัง

1,000,000 - -

4. กอสรางเสาธง

    สูง 12 เมตร

   (ตอกเสาเข็ม)

150,000 - -

5. กอสรางบานพักครู

    3 ชั้น จํานวน 1 หลัง

- 5,400,000 -

6. กอสรางอาคารเรียน

    เด็กเล็ก 200 คน

    8 หองเรียน 

    (แบบ สน.ศท. อนุบาล 8)

    จํานวน 1 หลัง

- - 6,200,000

7. กอสรางอาคารเรียน

    3 ชั้น 12 หองเรียน

    (แบบ สน.ศท.3/12)

    จํานวน 1 หลัง

- - 9,000,000

1. โรงเรียนมีอาคาร

    สถานที่ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

2. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. โรงเรียนมีสถานที่พรอม

    สําหรับการขยายชั้นเรียน

    ตามแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

2. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

3. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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- 286 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานศาลา

               (ตอ)

8. กอสรางอาคารเรียน

    4 ชั้น 12 หองเรียน 

    ชั้นลางโลง

    (แบบ สน.ศท.4/12)

    จํานวน 1 หลัง

- - 11,000,000 สํานักการศึกษาฯ

9. กอสรางอาคาร

    อเนกประสงค 

    ขนาดเล็ก มีชั้นลอย

    (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

    จํานวน 1 หลัง

- - 8,000,000

10. กอสรางอาคารสวม 

      ขนาด 10 ที่

      (แบบ สน.ศท.ส.10)

      จํานวน 1 หลัง

- - 400,000

(2559 : 7,000,000) 
(2558 : 4,800,000) 
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- 287 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

30 1. เครื่องทําน้ําเย็น 

    ขนาด 10  กอก

    จํานวน 1 เครื่อง

70,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. เครื่องขยายเสียง 

    จํานวน 1 ชุด

100,000 - -

3. เครื่องบอกสัญญาณ

    เวลาอัตโนมัติ

    จํานวน 1 เครื่อง

90,000 - -

4. เครื่องคอมพิวเตอรสํานักงาน 

    พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA  และ

    ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

    จํานวน 2 ชุด ๆ ละ  

    23,000  บาท

46,000 - -

5. ชุดการสอนมัลติมีเดีย

    จํานวน 1 ชุด

200,000 - -

6. เครื่องปรับอากาศ 

    ขนาด 24,000 บีทียู

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    33,000 บาท

66,000 - -

7. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

   (Inkjet Printer)

   จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

   4,300 บาท

8,600 - -

8. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

    ความละเอียด 16  ลานพิกเซล 

    จํานวน 1 ตัว

10,000 - -

๑. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

๒. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร

    สถานศึกษา

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียน ใหมีครุภัณฑและ

    อุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

(2559 : 696,500) 
(2558 : 990,900) 
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- 288 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

31 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานศาลา

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานศาลา

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน 400 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน 200 วัน

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

ที่มีฐานะยากจน 

ที่ไดรับระโยชน 

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

     กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 2,400,000) 
(2558 : 1,600,000) 



- 289 -

- 289 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

3. แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

32 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญามีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานศาลา

จํานวน 300 คน ไดบริโภค

อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ

และเพียงพอตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

624,000 724,000 724,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖ 

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 936,000) 
(2558 : 936,000) 
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- 290 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม

ดานสาธารณสุข

1. เพื่อใหความรูและทักษะ

    ในเรื่องการดูแลสุขภาพ

    ของประชาชน

2. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนา

    ศักยภาพความรู ทักษะ

    ที่จําเปนแกผูเกี่ยวของ

3. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพร

    ขาวสารดานสาธารณสุข

4. เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรม

    ปองกันหรือควบคุม

    โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น

5. เพื่อสงเสริมกิจกรรม/

    การดําเนินการของ

    อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําหมูบาน/ชุมชน

อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ

การเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานสื่อตางๆ แกประชาชน 

กลุมสมาคม ชมรมที่เกี่ยวของกับ

งานดานสาธารณสุข สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริมให

ประชาชน

มีสุขภาพที่ดีขึ้น

2. จํานวนครั้ง

ที่ประชาชน

ไดรับความรู

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูตอกัน

การสื่อประชา-

สัมพันธตาง ๆ

1. ประชาชนมีความรูและทักษะ

    ในการดูแลรักษาสุขภาพ

2. อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําชุมชนไดรับ

    การพัฒนาทักษะความรู

    ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

3. ประชาชนรับทราบขอมูล

    ขาวสารดานสาธารณสุข

4. ปญหาโรคติดตอและ

    ปญหาดานสาธารณสุขลดลง

5. กิจกรรม ของ อสม./ชุมชน

    ไดรับการสงเสริมอยาง

ตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

(2559 : 3,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 



- 291 -

- 291 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

2 สงเสริมและสนับสนุนสุขภาพ

กีฬาและนันทนาการ

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

การกีฬาและนันทนาการ 

ใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม 

โดยแบงกลุม ดังนี้

๑. กลุมเยาวชน

๒. กลุมประชาชน

๓. กลุมนักเรียน นักศึกษา

๔. กลุมคนพิการและผูสูงอายุ

๕. สถาบันการศึกษา/

    สวนราชการตางๆ

๖. คณะผูบริหารและ

    เจาหนาที่ขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

20,000,000 20,000,000 20,000,000 ๑. จํานวนเด็ก

เยาวชนและ

ประชาชน

จ. เชียงใหม 

ที่เขารวม

กิจกรรมฯ

๒. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริมและ

สนับสนุนกีฬา

และนันทนาการ

สํานักการศึกษาฯ๑. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน

    นักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการในจังหวัดเชียงใหม

    มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๒. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 

    นักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการในจังหวัดเชียงใหม

    ไดตระหนักและเห็นคุณคา

     สุขภาพของตัวเอง 

     โดยหันมาออกกําลังกาย

     เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

๓. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    และคานิยมที่ดีตอกิจกรรม

    การสงเสริมสุขภาพ กีฬาและ

    นันทนาการของเด็ก เยาวชน  

    ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

    ผูสูงอายุ คนพิการ  สงผลให

    วิถีชีวิตของกลุมคนดังกลาว

    มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

๔. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชน ของจังหวัด

    เชียงใหม ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑. เพื่อเปนการสงเสริม

    สุขภาพของเด็ก เยาวชน

    ประชาชน นักเรียน

    นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการ ใน จ.เชียงใหม

๒. เพื่อใหเด็ก  เยาวชน 

    ประชาชน  นักเรียน 

    นักศึกษา  ผูสูงอายุ  

    คนพิการไดมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณและ

    แข็งแรงทั้งทางดานรางกาย

    และจิตใจสงผลให

    การทํางานมีประสิทธิภาพ

    เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อสงเสริมและ

    ปลูกฝงคานิยมที่ดี

    ตอการออกกําลังกาย

    และเลนกีฬาของเด็ก  

    เยาวชน ประชาชน นักเรียน 

    นักศึกษา ผูสูงอายุ คนพิการ

    ในจังหวัดเชียงใหม

๔. สนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหมตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

(2559 : 20,000,000) 
(2558 : 20,000,000) 



- 292 -

- 292 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

3 การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน 

    หางไกลจากยาเสพติด

    และอบายมุขตาง ๆ  

2. เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

    นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน ในแตละ

    อําเภอ รวม 25 อําเภอ

    เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป

    แขงขันในระดับจังหวัด

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกีฬาของนักเรียน 

    นักศึกษา และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศ

    และเพื่อการอาชีพตอไป

4. เพื่อใชกิจกรรมกีฬา

    สงเสริมการทองเที่ยว

    และสรางรายได

    ใหกับจังหวัดเชียงใหม

๑. จัดคัดเลือกตัวแทน

    นักเรียน นักศึกษาและ

    ประชาชน ในระดับอําเภอ

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    รวม ๒๕ อําเภอ

๒. จัดการแขงขันกีฬา

    นักเรียน  นักศึกษา 

    ตานยาเสพติดในระดับ

    จังหวัดเชียงใหม

๓. จัดสงนักเรียนในสังกัด

    เขารวมการแขงขัน

    มหกรรมกีฬานักเรียน

    ทองถิ่นรอบคัดเลือก 

    ภาคเหนือและระดับประเทศ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ๑. จํานวน

โครงการ/กิจกรรม

ที่สนับสนุน

สงเสริม

ถึงการเลน

กีฬาตานภัย

ยาเสพติด

ในพื้นที่ที่ให

การสนับสนุน

๒. จํานวนเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน

ที่ไดมีโอกาส

ในการทํา

กิจกรรม

สรางสรรค 

รวมกันในชุมชน 

สรางความรัก 

ความสามัคคี 

ปรองดอง

1. นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน

    หางไกลจากยาเสพติด

    อบายมุขตางๆ และสามารถ

    ปองกันและแกไขปญหา

    ครอบครัวได

2. สรางนักกีฬาในระดับพื้นที่

    เพื่อสนับสนุนในการเขารวม

    การแขงขันในระดับที่สูงขึ้น

3. มีการพัฒนาการกีฬา

    ของนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน    

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศและ

    เพื่ออาชีพ

4. สามารถสงเสริมและ

    กระตุนใหจังหวัดเชียงใหม 

    มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    และการทองเที่ยว

    อยางตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 10,000,000) 
(2558 : 10,000,000) 



- 293 -

- 293 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

                (ตอ)

5. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไดหันมาสนใจ

    ในการออกกําลังกาย

    โดยการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

    เพิ่มมากขึ้น 

6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหม ตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป  

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

5. นักเรียน นักศึกษาและ

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม หันมาสนใจ

    การออกกําลังกาย

    โดยการเลนกีฬา

    เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

6. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชน ของ

    จังหวัดเชียงใหม 

    ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

สํานักการศึกษาฯ



- 294 -

- 294 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

4 การแขงขันกีฬาสมาพันธ  

อบจ. 17  จังหวัดภาคเหนือ

๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

    ระหวางคณะผูบริหาร  

    สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด  

    ขาราชการ  ลูกจางและ

    พนักงานขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดในเขต 

    ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ

๒. เพื่อเสริมสรางความเปน

    มิตรไมตรีระหวางองคกร

    ตลอดจนสรางความสามัคคี

    ในหมูคณะและสราง

    เครือขายระหวางองคกร

๓. เพื่อสงเสริมและ

    สนับสนุนใหบุคลากร

    และประชาชนหันมาสนใจ

    การออกกําลังกาย 

    โดยการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

สงนักกีฬา ไดแก คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด  ขาราชการ  

ลูกจางและพนักงาน 

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

และประชาชนในเขตจังหวัด

เชียงใหม เขารวมการแขงขัน

กีฬาสมาพันธ อบจ. ๑๗  

จังหวัดภาคเหนือ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑. ผูที่เขารวม

โครงการ 

มีความ

พึงพอใจ

มากกวา 

รอยละ ๘๐ 

๒. สราง

ความสามัคคี 

ความรวมมือ

ที่ดี ระหวาง

ทุกภาคสวน

๑. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    ไดใชเวลาวางใหเกิด

    ประโยชน หางไกลจาก

    ยาเสพติด อบายมุขตางๆ  

    และสามารถปองกัน

    และแกไขปญหา

    ครอบครัวได

๒. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดในเขต 

    ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ

    มีเจตคติที่ดีตอกันมี

    ความรวมมือกันในการสราง

    เครือขายขององคกร

๓. ประชาชนในเขตจังหวัด

    เชียงใหม ไดหันมาสนใจ

    ในการออกกําลังกาย 

    การดูและรักษาสุขภาพ

    และมีความรวมมือที่ดีกับ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ในการพัฒนา จ.เชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 



- 295 -

- 295 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

5 การแขงขันกรีฑาผูสูงอายุ

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

๑. เพื่อใหนักกีฬาผูสูงอายุ

    ของจังหวัดเชียงใหม 

    ไดมีการพัฒนาคุณภาพ

    ชีวิตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

    เรื่องของการมีสุขภาพที่ดี

๒. เพื่อใหนักกรีฑาผูสูงอายุ

    ไดพัฒนาศักยภาพ

    ในเรื่องของเทคนิค

    การแขงขันกรีฑา 

    เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬา

    ไปแขงขันในระดับที่สูงขึ้น 

    ตอไป

๓. เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ

    ไดมีกิจกรรมรวมกัน 

    ซึ่งจะสงผลดีตอไป

    ในระยะยาวในการสงเสริม

    สุขภาพกายและสุขภาพจิต

นักกรีฑาผูสูงอายุ

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม 

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ไดเขารวมการแขงขันกรีฑา

ผูสูงอายุชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย 

จํานวน ๑๕๐ คน

300,000 300,000 300,000 ผลการแขงขัน

กรีฑาของ

นักกีฬาผูสูงอายุ

จังหวัดเชียงใหม

๑. ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

    ไดพัฒนาสุขภาพทําใหมี

    คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

๒. ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

    ไดพัฒนาศักยภาพ

    ในดานเทคนิค 

    กฎ กติกาการแขงขัน

๓. ผูสูงอายุไดมีกิจกรรม

    รวมกันอยางตอเนื่อง 

    เปนที่พึ่งซึ่งกันและกัน 

    เอื้ออาทรตอกัน ดูแลกัน

    ไมรูสึกเหงา วาเหว 

    มีผลดีตอสุขภาพกาย

    และสุขภาพจิต

สํานักการศึกษาฯ

รวมกับ

สมาคมกีฬา

จังหวัดเชียงใหม

(2559 : 300,000) 
(2558 : 400,000) 



- 296 -

- 296 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

6 ศูนยกีฬาและนันทนาการ 

อบจ.เชียงใหม อําเภอแมอาย

๑. เพื่อเปนศูนยใหบริการ

    ดานกีฬาและนันทนาการ 

    ใหแกเด็ก เยาวชนและ

    ประชาชนจังหวัดเชียงใหม

    ไดมีสถานที่ทํากิจกรรม

    สรางสรรค การเลนกีฬา

    และกิจกรรมนันทนาการ

๒. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน 

    การพัฒนาการเรียนรู 

    ทักษะดานกีฬาและ

    นันทนาการใหกับเด็ก

    และเยาวชน

๓. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหม ตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

ปรับปรุงสนามฟุตบอล

โรงเรียนแมอายวิทยาคม		

(สภาพสนาม ปรับดิน

ระบบระบายน้ํา ปลูกหญาใหม

และปรับปรุงระบบน้ํารดสนาม

และรั้ว)

1,950,000 - - ๑. จํานวน

ผูมาใชบริการ

ของศูนยกีฬาฯ

๒. จํานวนครั้ง

ของการให

บริการ

จัดแขงขันกีฬา

และนันทนาการ

ในระดับอําเภอ

๑. จังหวัดเชียงใหม 

    มีสนามกีฬาฟุตบอล

    มาตรฐาน ในการใหบริการ

    ดานกีฬาและนันทนาการ

    ใหแกเด็ก เยาวชนและ

    ประชาชน โซนเหนือของ

    จังหวัดเชียงใหมอยางเปน

    รูปธรรมและยั่งยืน

๒. มีการพัฒนาองคความรู 

    ทักษะ ประสบการณ

    ดานกีฬาและนันทนาการ 

    ที่สําคัญใหเด็กเยาวชน 

    และเยาวชนเพื่อหางไกล

    จากพิษภัย อบายมุขและ

    ยาเสพติด

๓. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชนของจังหวัด

    เชียงใหม ตามแผน

    ยุทธศาสตรการปฏิรูป

    การศึกษาเชียงใหม 

    ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 



- 297 -

- 297 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

4. แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสงเสริมสุขภาวะ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

7 ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดตอ

1. เพื่อปองกันและควบคุม

    การแพรระบาดของ

    โรคติดตอ เชน 

    โรคไขหวัดนก 

    โรคไขเลือดออก 

    โรคไขหวัดใหญ 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

(2559 : 60,000,000) 
(2558 : 60,000,000) 



- 298 -

- 298 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ออกหนวยเคลื่อนที่

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

บริการประชาชน

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

6,800,000 6,800,000 6,800,000 1. จํานวน

ประชาชน

ที่ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

2. ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ในภาพรวม

ของการจัด

กิจกรรม

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

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 299 -

- 299 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

2 พัฒนาอาชีพ และสงเสริม

การมีงานทําใหกับประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ

    แกประชาชน ชวยแกไข

    ปญหาความยากจน

2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง

    กลุมอาชีพ การแลกเปลี่ยน

    เรียนรูและประสบการณ

3. เพื่อสนับสนุนความรู

    ดานวิชาการหรือเทคโนโลยี

    ในวิชาชีพการจัดการ

    หรือการตลาดแกกลุมอาชีพ

4.  เพื่อสงเสริมการนํา

    ทรัพยากรหรือภูมิปญญา

    ทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

5. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    สินคาของกลุมอาชีพ 

    OTOP ของแตละอําเภอ

ฝกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรม

ดานการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพ กิจกรรมเผยแพร

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑแปรรูป ใหแก

ประชาชนทั่วไป ผูวางงาน 

และผูประกอบการ

ในจังหวัดเชียงใหม

8,000,000 8,000,000 8,000,000 1. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริม

และพัฒนา

อาชีพ ฯ

2. จํานวน

ผูเขารวมโครงการ

1. ผูเขารับการอบรมไดนํา

    ความรูไปประกอบอาชีพ

    และสรางประโยชนตอ

    สวนรวม ยกระดับคุณภาพ

    ชีวิตใหดีขึ้น

2. กลุมอาชีพตาง ๆ 

    นําความรูและประสบการณ

    ที่ไดรับไปประยุกตใชใน

    การพัฒนาสินคา

3. ผูประกอบการและ

    กลุมอาชีพ OTOP ในแตละ

    อําเภอ มีการพัฒนาและ

    มีศักยภาพในการ

    ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

4. สามารถนําทรัพยากร

    ในทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

    ใหตอบสนองตอ

    ความตองการของตลาด

5. ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ

    OTOP ของแตละอําเภอ

    ไดรับการพัฒนาอยาง

    ตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ

(2559 : 8,000,000) 
(2558 : 8,000,000) 



- 300 -

- 300 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

3 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ

ดานการเมือง การปกครอง

และกฏหมายสูประชาชน

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการประสานงาน

    การมีสวนรวมเพื่อชวยเหลือ

    กันในทุกภาคสวน

2. เพื่อเปนการพัฒนาความรู 

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

    ใหความรูแนวทางปฏิบัติ

    ในดานการเมือง การปกครอง

    และดานกฎหมายสําหรับ

    ประชาชน

การประชาสัมพันธและการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ใหแก

ประชาชน / เยาวชน ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ

100,000 100,000 100,000 จํานวนของ

ประชาชน

ที่มีความรู

ดานการเมือง

การปกครอง

และดานกฏหมาย

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการชวยเหลือปองกัน

    และแกไขปญหาดานตางๆ 

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถสรางเสริมความรู

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. ประชาชนมีความรูและ

    แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

    ในดานการเมือง การปกครอง

    และดานกฎหมาย

กองกิจการสภาฯ
(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 



- 301 -

- 301 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

5. แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

4 สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

    มีโอกาสสรางความรู 

    ความเขาใจเกี่ยวกับระบอบ

    ประชาธิปไตยและตระหนัก

    ถึงปญหาตาง ๆ 

2. เพื่อกระตุนใหผูเขารับการ

    อบรมมีความคิดกวางไกล

    มองปญหาและนําความรูที่

    ไดรับไปแกไขปญหา

3. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น และสราง

    การมีสวนรวมของ

    เครือขายองคกรปกครอง

    สวนทองถิ่นและ

    ภาครัฐ ภาคเอกชน

    ภาคประชาชนในระดับ

    จังหวัด ระดับภูมิภาค

    และระดับประเทศ

    ในการพัฒนาทองถิ่น

ฝกอบรมสัมมนาหรือใหความรู

ทางสื่อตางๆ เผยแพรความรู

ดานประชาธิปไตย ดานสังคม

ดานการเมืองทองถิ่น และ

กระบวนการมีสวนรวมของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาชนในระดับ

จังหวัด ระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนกิจกรรม

ที่สงเสริม

การมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน

1. ผูเขารับการอบรม มีความรู 

    ความเขาใจในระบอบ

    ประชาธิปไตยและปญหา

ตางๆ 

2. ผูเขารับการอบรม 

    นําความรูไปปรับใช

    แกปญหาของชุมชนได

3. เครือขายองคกรปกครอง

    สวนทองถิ่น ภาครัฐ

    ภาคเอกชน ภาคประชาชน

    ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค

    และระดับประเทศ

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    มีความรวมมือกัน

    ในการพัฒนาทองถิ่น  

    อยางยั่งยืน

กองกิจการสภาฯ

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 



- 302 -

- 302 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(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/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม 

แกสตรีที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนสตรีที่

เขารวมโครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. สตรีไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิกใน

    ครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. สตรีไดรับการฝกอาชีพ

    ที่เหมาะสม มีรายไดเลี้ยง

    ตนเองและครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 



- 303 -

- 303 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูสูงอายุไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสไดรับ

    การฝกอาชีพที่เหมาะสม 

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม

แกผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูสูงอายุ

ที่เขารวม

โครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองและมีอาชีพ

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูสูงอายุไดเห็นคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูสูงอายุไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 304 -

- 304 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 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/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม

แกผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดสที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน

ผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดส

ที่เขารวมโครงการ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

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

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 305 -

- 305 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 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 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูพิการ

ที่เขารวม

โครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูพิการไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูพิการไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ

(2559 : 1,000,000) 
(2558 : 1,000,000) 



- 306 -

- 306 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

5 จัดตั้งศูนยบริการ

คนพิการทั่วไป องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ

    ในสิทธิที่คนพิการพึงไดรับ   

    และสนับสนุนใหคนพิการ

    เกิดการพัฒนาศักยภาพ

    ของตนเพื่อลดภาระตอ

    การดูแลชวยเหลือของ

    ครอบครัวและสังคม

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การสรางเครือขายของ

    คนพิการ อาสาสมัคร 

    และผูที่เกี่ยวของในการ

    ชวยเหลือดูแลดานสุขภาพ

    และการเขาถึงการรับ

    บริการของคนพิการ

3. เพื่อสงเสริมใหการประสาน

    งานรวมกันระหวาง

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมและ

    กลุมคนพิการในจังหวัด

    เชียงใหมใหเขาถึง

    การบริการฟนฟู

    สมรรถภาพได

    อยางมีประสิทธิภาพ

จัดตั้งศูนยบริการสําหรับ

กลุมคนพิการทั่วไป ดังนี้

 - พิการทางการมองเห็น

 - พิการทางการไดยิน

 - พิการทางกาย

 - พิการทางจิต

 - พิการทางสติปญญา

   และการเรียนรู

โดยจัดใหมีบริการให

คนพิการเขาถึงสิทธิตาม

กฏหมายและตอบสนอง

ความจําเปนของคนพิการ

แตละประเภท จัดกิจกรรม

รณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธ อบรมให

ความรู จัดชองทางการบริการ

และปรับปรุงสิ่งอํานวย

ความสะดวกสําหรับคนพิการ

ใน อบจ.เชียงใหม 

จัดหากายอุปกรณสําหรับ

คนพิการสําหรับศูนยคนพิการ

ทั่วไป จัดกิจกรรม/โครงการที่

เกี่ยวของกับคนพิการที่

อบจ.เชียงใหมสามารถ

ดําเนินการได

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. รอยละของ

การบริการ/

กิจกรรม

ที่อบจ.ชม.

สามารถ

ตอบสนอง

ใหคนพิการ

เขาถึงสิทธิ

ทางกฎหมาย

2. รอยละของ

คนพิการที่

เขาถึงสิทธิ

มีความรูเรื่อง

สิทธิ และ

ผลประโยชน

ของคนพิการ

ตามกฏหมาย

3. รอยละของ

คนพิการที่ไดรับ

การเสริมสราง

การเรียนรู

1. ผูพิการเกิดความรู 

    ความเขาใจในสิทธิที่ตนพึง

    ไดรับและเกิดการพัฒนา

    ศักยภาพของตนเอง

    ลดภาระตอการดูแล

    ชวยเหลือของครอบครัว

    และสังคม

2. คนพิการ อาสาสมัคร

    และผูที่เกี่ยวของกับ

    คนพิการเกิดการรวมกลุม

    เปนเครือขาย เกิดความ

    เขมแข็งในการชวยเหลือ

    ดูแลสุขภาพและการบริหาร

    จัดการเพื่อเขาถึงการรับ

    บริการไดอยางมี

    ประสิทธิภาพและกวางขวาง

3. เกิดการประสานงาน

    รวมกันระหวางองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

    และกลุมผูพิการในจังหวัด

    เชียงใหม และเขาถึง

    การบริการฟนฟูสมรรถภาพ 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

(2559 :    -   ) 
(2558 :    -   ) 
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- 307 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงและซอมแซม

อาคารเรือนนอนผูรับบริการ

จํานวน 4 หลัง ดังนี้

สํานักปลัดฯ

 1. อาคารเรือนนอน 1 128,900 - -

 2. อาคารเรือนนอน 2 93,300 - -

 3. อาคารเรือนนอน 3 104,900 - -

 4. อาคารเรือนนอน 4 95,200 - -

ผูรับบริการมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัยพสิน

มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม

และไดรับความสะดวกสบาย

1. อาคารที่มี

มาตรฐาน

2. ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

เพื่อปรับปรุงอาคารใหได

มาตรฐาน สรางความปลอดภัย

และสะดวกสบาย มีสภาพ

แวดลอมที่เหมาะสมกับ

ผูรับบริการ

ซอมแซมและปรับปรุง

อาคารเรือนนอนผูรับบริการ

(2559 : 294,000) 
(2558 :   -   ) 
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- 308 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ศึกษา+คุณภาพชีวิต      

6. แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรีผูสูงอายุและผูดอยโอกาส (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

7 กิจกรรมของสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจ

    และสงเสริมคุณภาพชีวิต

    ของผูสูงอายุ

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดพัฒนา

    ศักยภาพชีวิตตนเองและ

    มีความสุขในบั้นปลาย

    ของชีวิต

3. เพื่อเปนการสืบสาน

    ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

    ของไทยในเทศกาลตาง ๆ

จัดกิจกรรมตามประเพณี 

และกิจกรรมฝกอบรม

ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ

ของสถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน ดังนี้

 - ผูรับบริการประเภทพิเศษ

   จํานวน 35 คน

 - ผูรับบริการประเภทสามัญ

   จํานวน 65 คน

400,000 400,000 400,000 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

(2559 : 300,000) 
(2558 : 150,000) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชน สังคม

6
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- 309 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

ยุทธศาสตรที่ 6. การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่ 6.1. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(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

5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรมหรือ

โครงการ

ประชาชนทุกภาคสวนรวมมือ

กันในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการชาง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. การสรางความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

(2559 : 6,500,000) 
(2558 : 6,500,000) 
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- 310 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

2. แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ผ.01)   

2560 2561 2562

(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. 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 - -

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

    อยางเพียงพอ

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

รอยละ

ความพึงพอใจ

ของผูใชน้ํา

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

ขุดเจาะบอบาดาล

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 60,629,200) 
(2558 : 55,060,000) 
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- 311 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

3. แนวทางการพัฒนาที่ 6.3. การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกัน บําบัด แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

และปญหายาเสพติด

1. เพื่อรณรงค ปลูกจิตสํานึก

    สรางกระแสตอตาน

    ยาเสพติด

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    นโยบายตามยุทธศาสตร

    ของรัฐบาล

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมให

    กลุมเยาวชนใชเวลาวาง

    ใหเกิดประโยชน

4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของชุมชนในการปองกัน

    ปญหาอาชญากรรมและ

    ปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค 

อบรมใหความรู จัดกิจกรรม

สรางสรรคตาง ๆ ใหกับ

ประชาชน กลุมเด็ก

เยาวชนในสถานศึกษา

ที่เปนกลุมเสี่ยงตอการคา

หรือเสพยาเสพติด 

และสนับสนุนการบําบัด

ผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึง

แผนงาน/โครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน

กิจกรรม

ที่สนับสนุน

การแกไข

ปญหา

อาชญากรรม

และยาเสพติด

1. เยาวชนและประชาชน

    มีจิตสํานึก มีสวนรวม

    ตอตานยาเสพติด

2. มีสวนรวมในการสงเสริม 

    สนับสนุนการดําเนิน

    นโยบายของรัฐบาล

    ใหบรรลุผลสําเร็จ

3. เยาวชนใชเวลาวาง

    ในการทํากิจกรรมที่เปน

    ประโยชนมากขึ้น

4. ชุมชนเขามามีสวนรวม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาอาชญากรรม

    และยาเสพติด

สํานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 312 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย

ความเร็วสูง FREE WIFI 

และระบบกลองโทรทัศน

วงจรปดความชัดสูง CCTV 

FULL HD องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. ระบบเครือขายไรสาย

    ความเร็วสูง FREE WIFI 

    โดยมีจุดกระจายสัญญาณ

    ใหครอบคลุมทุกอําเภอ

    ในจังหวัดเชียงใหม 

     ป 2560 ติดตั้งเพิ่มเติม

     14 อําเภอ

2. ระบบกลองโทรทัศน

    วงจรปดความชัดสูง CCTV 

    FULL HD ใหคลอบคลุม

    ทุกอําเภอในจังหวัด

    เชียงใหม ป 2560          

    ติดตั้งเพิ่มเติม 14 อําเภอ

115,000,000 - - 1. จํานวนการ

ติดตั้งระบบ

เครือขายไรสาย

ความเร็วสูง

FREE WIFI 

ครบทุกจุด

2. จํานวนการ

ติดตั้งระบบ

กลองโทรทัศน

วงจรปดความชัด

สูง CCTV FULL 

HD 

ครบทุกจุด 

และสงขอมูล

ไปยังศูนยควบคุม

ครบ 100 %

1. ประชาชนและนักทองเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหม มีความ

    ปลอดภัยในชีวิต และ

    ทรัพยสิน สรางความเขื่อมั่น

    ใหเชียงใหมเปนเมือง

    ที่นาอยูมากยิ่งขึ้น

2. สามารถรักษาความ

    ปลอดภัยแกบุคคลสําคัญ 

    และจัดการประชุมสัมนา

    หรือการแขงขันกีฬาระดับ

    นานาชาติในเขตเชียงใหม

    ไดอยางปลอดภัย

3. เปนศูนยกลางในการรักษา

    ความปลอดภัยของจังหวัด

4. นักทองเที่ยวและประชาชน

    ผูสัญจรเดินทางสามารถใช

    บริการระบบเครือขายไรสาย

    ความเร็วสูง FREE WIFI ได

    อยางสะดวกมากขึ้น

5. สามารถสงเสริมและ

    ประชาสัมพันธ

    การทองเที่ยวเชียงใหม

    ใหเปนที่รูจักของ

    นักทองเที่ยวมากขึ้น

สํานักการชาง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อรักษาความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพยสินใหแก 

    ประชาชนและนักทองเที่ยว  

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใชในการักษา

    ความปลอดภัยบุคคลสําคัญ   

    รักษาความปลอดภัยการ

    ประชุมสัมมนาหรือการ

    แขงขันกีฬาระดับนานาชาติ  

    ในเขตเชียงใหม

3. เพื่อเปนศูนยกลางในการ

    รักษาความปลอดภัย       

    ของจังหวัด

4. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    และอํานวยความสะดวกแก

    นักทองเที่ยวและประชาชน

    ผูสัญจรเดินทางในการใช

    บริการระบบเครือขายไรสาย

    ความเร็วสูง FREE WIFI

5. เพื่อบันทึกภาพกิจกรรม

    การทองเที่ยวในชวง    

    เทศกาลสําคัญสําหรับ

    ใชประชาสัมพันธ

    การทองเที่ยวเชียงใหม

6. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    เทคโนโลยีดานการสื่อสาร

(2559 : 210,000,000) 
(2558 :  -  ) 
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- 313 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ฝกอบรมและฝกซอม

แผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

และความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

แกผูเขารับการฝกอบรม 

และฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

บุคคลากรสังกัด 

อบจ.เชียงใหม 

เจาหนาที่ อปท. อื่น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และประชาชนทั่วไป

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จํานวน

กิจกรรม

การฝกอบรม

5 ครั้ง/ป

2. จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

200 คน/ครั้ง

ผูเขารับการฝกอบรม

มีความรู ทักษะ และ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักการชาง

(2559 : 1,500,000) 
(2558 : 1,500,000) 



- 314 -

- 314 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 1. วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 

    ที่ใชในงานปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย เชน

    สายสงน้ําแรงดันสูง 

    รองเทา ชุดกันฝน 

    หมวกนิรภัย ถุงมือ 

    ขอตอ ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 สํานักการชาง

2. น้ํามันเชื้อเพลิงและ

    สารหลอลื่นตางๆ สําหรับ

    ยานพาหนะของ

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอมและ

    เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

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

3. ชุดปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    จํานวน 300 ชุด ๆ ละ

    1,400 บาท

    (ปละ 100 ชุด)

140,000 140,000 140,000

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 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

    เครื่องมือ เครื่องใชพอเพียง

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

จํานวนวัสดุ

ที่ไดรับตาม

มาตรฐาน

เพียงพอ

สําหรับ

งานปองกัน

และบรรเทา ฯ

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน 

    สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มความรวดเร็ว

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย
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- 315 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

เพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

             (ตอ)

6. เลื่อยโซยนต

    ขนาดบาร 12 นิ้ว 

    1 - 2 แรงมา 

    จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

    20,000 บาท

    (ปละ 2 เครื่อง)

40,000 40,000 40,000 สํานักการชาง

7. รถพัฒนาบอบาดาล

    พรอมอุปกรณ ชนิด 6 ลอ

    เครื่องยนตดีเซล 

    ติดตั้งเครนไฮดรอลิค

    แบบแขนตรง 

    กระบะบรรทุกดานหลัง

    ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ

    สามารถอัดลมได

    ไมนอยกวา 350 

    ลูกบาศกฟุต/นาที

    พรอมอุปกรณเปาลาง

    พัฒนาบอบาดาลครบชุด

    จํานวน 2 คัน ๆ ละ 

    6,615,000 บาท

13,230,000 - -

(2559 : 80,978,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 316 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 1. คาวัสดุสําหรับครุภัณฑ

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอม เชน 

    เครื่องยอยกิ่งไม 

    เครื่องพนสารเคมี 

    เครื่องตรวจวัดฝุนละออง

    ขนาดเล็ก เครื่องกําเนิด

    ไฟฟาฉุกเฉิน ฯลฯ

900,000 900,000 900,000 สํานักการชาง

2. คาวัสดุยานพาหนะและ

    ขนสง สําหรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ

    ฝายบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอม

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

3. คาวัสดุอะไหล

    เครื่องจักรกลสูบน้ํา 

    เชน นอต สกรู ทอสงน้ํา

    แบตเตอรี่ ประเก็น ฯลฯ

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

4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุง

    ครุภัณฑยานพาหนะ

    และขนสงตางๆ เชน 

    รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา

    รถดูดสิ่งโสโครกปฏิกูล 

    รถกวาดดูดฝุน 

    รถกระเชาไฟฟา รถบรรทุก

    ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

รอยละของ

ครุภัณฑที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินงานบรรเทาสาธารณภัย

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย
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- 317 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินงานบรรเทาสาธารณภัย

               (ตอ)

5. คาบํารุงรักษาและ

    ซอมแซมเครื่องจักรกล

    สูบน้ําที่ชํารุดเสียหาย

    และเสื่อมสภาพ

    จากการใชงาน

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

(2559 : 7,200,000) 
(2558 : 4,700,000) 
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- 318 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) ปองกัน บรรเทา สาธารณภัย          

4. แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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

1. 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

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

สํานักการชาง

(2559 : 10,000,000) 
(2558 : 10,000,000) 



(ยุทธศาสตร อบจ.เชียงใหม)

ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

7
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- 319 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

ยุทธศาสตรที่ 7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของ

ทองถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ในปจจุบัน

1. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน

    เรียนรู แนวทาง

    ในการพัฒนาทองถิ่น 

    การสงเสริมทองถิ่น

    ใหสามารถจัดการตนเอง

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

    และเปนรูปธรรมในทิศทาง

    ที่เหมาะสมตามบริบทของ

    แตละจังหวัดทั่วประเทศ

2. เพื่อเปนการสรางความรู

    ความเขาใจในการพัฒนา

    ทองถิ่นใหเปนไป

    ในทิศทางเดียวกันของ

    ผูบริหารทองถิ่น

    ผูชวยผูบริหารทองถิ่น

    ประธานสภาทองถิ่น

    สมาชิกสภาทองถิ่น

    ขาราชการ ลูกจางประจํา

ผูบริหารทองถิ่น

ผูชวยผูบริหารทองถิ่น

ประธานสภาทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น

ขาราชการ ลูกจางประจํา

พนักงานจางสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จํานวน 2,000 คน

3,000,000 - - รอยละของ

จํานวน

ผูเขารวม

การอบรม

สัมมนา ฯ

1. ผูเขารวมอบรม

    นําองคความรูและมีแนวทาง

    สําหรับพัฒนาในแตละ 

    ทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ

2. ผูเขารวมอบรมมีความรู

    ความเขาใจในการพัฒนา

    ทองถิ่นเปนไปในทิศทาง

    เดียวกัน

3. อบจ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

    มีความสัมพันธอันดีและ

    เกิดเครือขายการปฏิบัติงาน

    นําไปสูความรวมมือและ

    ความเขมแข็งขององคกรตอไป

สํานักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม

    - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 
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- 320 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของ

ทองถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ในปจจุบัน   

                 (ตอ)

    พนักงานจางสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3. เพื่อเปนการสราง

    ความสามัคคี และสราง

    เครือขายการปฏิบัติงาน

    ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัด ซึ่งจะนําไปสู      

    ความรวมมือ

    และความเขมแข็ง

    ขององคกรตอไป

สํานักปลัดฯ
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- 321 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับ

    การพัฒนาและเพิ่มพูน

    ความรูตลอดจนทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. เพื่อใหบุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

    ทัศนคติและประสบการณ

    เกี่ยวกับงานสวัสดิการ

    ผูสูงอายุและงานดาน

    การพัฒนาสังคม

บุคลากรของสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

จํานวน 45 คน

400,000 400,000 400,000 จํานวน

บุคลากร

ที่เขารวม

โครงการฯ

1. บุคลากรมีความรู ทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. บุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

    ที่กําหนด

3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

    และนําความรูมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานไดอยาง  

    มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

(2559 : 400,000) 
(2558 : 300,000) 
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- 322 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 ฝกอบรม สัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม 

ขาราชการและพนักงานจาง

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

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 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

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 
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- 323 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 เพิ่มศักยภาพบุคลากร

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

องคกร

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ

ใหกับบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

ใหสามารถจัดทําสื่อสิ่งพิมพ

และสื่อมัลติมีเดียตางๆ 

โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

บุคลากรขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 4 รุน ๆ ละ 50 คน

รวม 200 คน

500,000 500,000 500,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขารับ

การฝกอบรม

มีความรู

ความเขาใจ

ในการ

ผลิตสื่อฯ 

เพิ่มมากขึ้น

ผูเขารับการอบรม

มีความรูความชํานาญ

ในการใชงานคอมพิวเตอร

เพื่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ

องคกรทั้งแบบสื่อสิ่งพิมพ

และสื่อการนําเสนอ

แบบมัลติมีเดียทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองแผนฯ

(2559 : 500,000) 
(2558 :   -   ) 
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- 324 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

5 ฝกอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะผูบริหาร

ผูบริหารสถานศึกษา

ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหม

    เกิดการพัฒนาความรู 

    และความสามารถ

    ในการทํางาน

2. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหมไดรับ

    โลกทัศน แนวคิดใหม 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 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. ผูเขาฝกอบรมเกิด

    ความเขาใจ ความสามัคคี

    ความผูกพันและรักองคกร

กองการเจาหนาที่

(2559 : 11,500,000) 
(2558 : 11,500,000) 
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- 325 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและทักษะ

ทางวิชาชีพตามสายงาน

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 200 คน

(จัดอบรมจํานวน 4 หลักสูตร)

700,000 700,000 700,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึงพอใจ

ในทุกดาน 70% 

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน

เพิ่มขึ้น

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ

    ปฏิบัติงานในตําแหนง

    สายงานของตนไดอยาง

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. ผูเขาอบรมมีการพัฒนา

    การทํางานแบบบูรณาการ

    สามารถแกไขปญหา

    พัฒนางานและทํางาน

    เปนทีมไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ

3. ผูเขาอบรมมีทัศนคติ 

    และจิตสํานึกที่ดีตอองคกร   

    ตอผูอื่น และตอตนเอง

4. ผูเขาอบรมเขาใจ

    ในบทบาทหนาที่ของ

    ตนเองในการทํางานและ

    การพัฒนาทองถิ่น

กองการเจาหนาที่1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม  

    ไดรับการเพิ่มพูนความรู   

    พัฒนาทักษะ 

    ความสามารถ  

    ประสิทธิภาพ และ  

    ประสิทธิผลในการ

    ปฏิบัติงาน ภายใต  

    ระเบียบ ขอกฎหมาย

    ที่กําหนด ในตําแหนง

    สายงานของตนเอง

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับ  

    การพัฒนาการทํางาน 

    แบบบูรณาการ 

    เพื่อการแกไขปญหา 

    การพัฒนางาน 

    และการทํางานเปนทีม

3. เพื่อใหผูเขาอบรมได 

    พัฒนาทัศนคติ

    ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี 

    ทั้งตอองคกร ตอผูอื่น 

    และตอตนเอง

4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจ 

    ในบทบาทหนาที่ของ

    ตนเองในการทํางานและ

    การพัฒนาทองถิ่น

(2559 : 700,000) 
(2558 : 700,000) 
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- 326 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 ฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทํางาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

อบจ.เชียงใหม ใหสามารถ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ในปจจุบัน เพิ่มพูนความรู 

ทักษะ และความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 100 คน

600,000 600,000 600,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึง

พอใจในทุกดาน 

70%

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน 

เพิ่มขึ้น

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู

ความเขาใจ วิธีการและทักษะ

ในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ

สงผลใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ที่ดีขึ้น

กองการเจาหนาที่

(2559 : 600,000) 
(2558 : 600,000) 



- 327 -

- 327 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 ฝกอบรมหลักสูตร

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติหนาที่

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในกฎหมาย ระเบียบ

    ที่เกี่ยวของในการ   

    ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการพัฒนาตนเองและ  

    พัฒนางานไดอยางมี   

    ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    นําความรูที่ไดรับ

    จากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    ประสบการณ

    ในการปฏิบัติงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

และบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น

จํานวน 2 รุน ๆ ละ 150 คน

450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ผลคะแนน

การทําแบบ

ทดสอบของ

ผูเขาอบรม

ที่เพิ่มขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรมมีความรู

    ความเขาใจในกฎหมาย  

    ระเบียบที่เกี่ยวของ

    ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. ผูเขาฝกอบรมมีการพัฒนา

    ตนเองและพัฒนางาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขาฝกอบรมนําความรู

    ที่ไดรับจากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. ผูเขาฝกอบรม

    นําความคิดเห็นและ

    ประสบการณตาง ๆ 

    มาปรับใชในการปฏิบัติงาน

กองการเจาหนาที่

(2559 : 450,000) 
(2558 : 450,000) 
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- 328 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 ฝกอบรมหลักสูตร

การเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเสริมสรางกระบวนทัศน

    วัฒนธรรม และคานิยม

    ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร 

    ของ อบจ.เชียงใหม 

    มีความรู ความเขาใจ

    ในหลักทางพระพุทธศาสนา 

3. เพื่อสรางภูมิคุมกันดานจิตใจ

    ที่จะนําไปสูพฤติกรรมในเชิง

    สรางสรรค สงผลใหสามารถ

    แกไขปญหาระบบคุณธรรม

    ในราชการเชิงลึกใหมีผล

    ในระยะยาวอยางตอเนื่อง

4. เพื่อปลุกจิตสํานึกในการ

    กระทําความดี โดยเขาไปมี

    สวนรวมในกิจกรรมบําเพ็ญ

    สาธารณประโยชน

5. เพื่อสรางจิตสํานึก

    ในการตอตานการทุจริต

    และประพฤติมิชอบ

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 50 คน

260,000 260,000 260,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึงพอใจ

ในทุกดาน 70%

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 70%

3. ผูเขาอบรม

มีคุณธรรม

จริยธรรม

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรมปฏิบัติงาน

    โดยยึดหลักการบริหาร

    กิจการบานเมืองที่ดี 

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง

2. ผูเขาฝกอบรมนําหลักธรรม

    ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

    และสามารถประยุกตใช

    ในการปฏิบัติงานได

3. ผูเขาฝกอบรมมีคุณธรรม

    จริยธรรมและธรรมาภิบาล

    ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

4. ผูเขาฝกอบรมมีจิตสํานึก

    ในการทําความดี เขารวม

    กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ

    ประโยชนตาง ๆ 

5. ผูเขาฝกอบรมมีจิตสํานึก

    รวมตอตานการทุจริตและ

    ประพฤติมิชอบ

กองการเจาหนาที่

(2559 : 260,000) 
(2558 : 260,000) 
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- 329 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 ฝกอบรมหลักสูตร

การจัดการความรูเพื่อพัฒนา

องคกรไปสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู (Knowledge

Management : KM)

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    เบื้องตน เกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge   

    Management)

2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    เรียนรูจากประสบการณ

    ในการทํางานเปนคณะ

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

    มีการพัฒนางาน จัดการ

    ความรูของ อบจ.เชียงใหม

    และมีการถายทอดความรู

    ตาง ๆ อยางเปนระบบ

4. เพื่อรวบรวมและพัฒนา

    องคความรูที่มีอยูในองคกร

    ใหเปนระบบ สามารถ

    นํามาใชในการปฏิบัติงานได

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม

สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม

ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจางในสังกัด

อบจ.เชียงใหม จํานวน 50 คน

150,000 150,000 150,000 รอยละของคะแนน

ความพึงพอใจ

ของผูเขารับ

การฝกอบรม

อยูในระดับดี

1. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรูความเขาใจ

    เบื้องตนเกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge 

    Management) 

2. ผูเขารับการฝกอบรม

    นําความรูจากประสบการณ

    ในการทํางานเปนคณะ

    มาประยุกตใชในการ

    ปฏิบัติงาน

3. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีการพัฒนางาน 

    สามารถจัดการความรู

    ไดอยางเปนรูปธรรม

    และถายทอดความรูตาง ๆ 

    ไดอยางเปนระบบ

4. องคกรมีการจัดการ

    องคความรูอยางเปนระบบ

    และสามารถนํามาใช

    ในการปฏิบัติงานได

    อยางมีประสิทธิภาพ

กองการเจาหนาที่

(2559 : 150,000) 
(2558 :   -   ) 
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- 330 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 อบรมหลักสูตรความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ 

การอุทธรณและการรองทุกข

และแนวทางการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

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 ในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม จํานวน 150 คน

90,000 90,000 90,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม 

มีความรู

ความเขาใจ

ในเนื้อหา

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    เบื้องตนเกี่ยวกับ

    หลักเกณฑและเงื่อนไข

    การลงโทษทางวินัย 

    การใหออกจากราชการ 

    การอุทธรณและ

    การรองทุกข และแนวทาง

    การปฏิบัติตามประมวล

    จริยธรรมขาราชการ อบจ .

2. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม

    มีวินัยในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการ มีคุณธรรม

    และจริยธรรม อันนําไปสู

    ประสิทธิภาพและ  

    ประสิทธิผลอยางเปน

    รูปธรรมในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการมากยิ่งขึ้น

กองการเจาหนาที่

(2559 : 90,000) 
(2558 :    -   ) 
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- 331 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ

ขาราชการ อบจ. 

และพนักงานจางใหม

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในระเบียบ 

    แบบแผนของทางราชการ

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในหลักและ

    วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท

    และหนาที่ของขาราชการ 

    และพนักงานจางในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมี

    พระมหากษัตริยทรงเปน

    ประมุข

3. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในแนวทาง

    การปฏิบัติตนเปน

    ขาราชการและ

    พนักงานจางที่ดี

ขาราชการ และ

พนักงานจางใหม

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 100 คน

70,000 70,000 70,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม

มีความรู

ความเขาใจ

ในเนื้อหา

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหมมีความรู

    ความเขาใจในระเบียบ

    แบบแผนของทางราชการ

2. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในหลักและวิธี

    ปฏิบัติราชการ บทบาท

    และหนาที่ของขาราชการ 

    และพนักงานจางในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

    กษัตริยทรงเปนประมุข

3. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในแนวทางการ

    ปฏิบัติตนเปนขาราชการ 

    และพนักงานจางที่ดี

กองการเจาหนาที่

(2559 : 68,000) 
(2558 : 250,000) 
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- 332 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

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 ลูกจางและ

พนักงานจางสํานักการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม

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

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 
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- 333 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสูประชาคมอาเซียน (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14 ฝกอบรม สัมมนา

และทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานดานชาง 

และการบริหารงานของ

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ของสํานักการชาง

1. เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรู

    เทคนิคประสบการณ และ

    สรางวิสัยทัศน ความรอบรู

    ในงานตางๆ ที่สงผลกระทบ

    ตอหนาที่และหนวยงาน

    ในฐานะองคกรปกครอง

    สวนทองถิ่น

2. เพื่อใหบุคลากรมีความรู

    ความเขาใจ และเพิ่มทักษะ

    ดานงานชาง งานสํารวจ

    และออกแบบ งานปองกัน

    บรรเทาสาธารณภัย

    งานบริหารและงานธุรการ

3. เพื่อใหบุคลากร มีโอกาส

    พบปะแลกเปลี่ยน

    ประสบการณในการทํางาน

    สรางความสามัคคีที่ดี

    ในหนวยงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ของสํานักการชาง 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 250 คน

1,550,000 - - จํานวนผูเขารับ

การอบรม ฯ

ที่มีความรู

ดานงานชางและ

การบริหารงาน 

เพิ่มขึ้น

1. บุคลากรนําความรู เทคนิค

    และประสบการณตาง ๆ

    มาปรับใชในการปฏิบัติงาน

    และรวมกันพัฒนาองคกร

2. บุคลากรมีการเพิ่มพูน

    ความรู พัฒนาทักษะ 

    ความสามารถ และนํามา

    ประยุกตใชพัฒนา

    การทํางานในหนาที่ 

    ที่รับผิดชอบ ใหมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. บุคลากรมีความสามัคคี

    และความผูกพัน และ

    รักองคกรเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 
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- 334 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(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

500,000 500,000 500,000 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

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 



- 335 -

- 335 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

2 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการเบิกจาย

เงินงบประมาณของ 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการบันทึกบัญชี

    และการออกรายงาน     

    ทางการเงินขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

    เปนไปอยางสะดวก

    และรวดเร็ว

2. เพื่อใหเจาหนาที่ทุกหนวยงาน

    สามารถสืบคนขอมูลได

    อยางสะดวกและรวดเร็ว

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

    การควบคุมเงินงบประมาณ

    ภายในของกองคลัง

ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการเบิกจายเงิน

งบประมาณขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ใหระบบสามารถดําเนินการ

 - บันทึกการรับ - จายเงิน

   นอกงบประมาณ

 - บันทึกบัญชี

 - ออกรายงานทางการเงิน

100,000 100,000 100,000 โปรแกรมควบคุม

การเบิกจายฯ 

มีการประมวลผล

ถูกตองตรงกับ

งบการเงินของ

อบจ.เชียงใหม

1. การบันทึกบัญชี

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล สามารถ

    ออกรายงานทางการเงิน

    ของ อบจ.เชียงใหม

    ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

    ตามระเบียบฯ ที่กําหนด

2. เจาหนาที่ทุกหนวยงาน

    สามารถสืบคนขอมูล

    ดานงบประมาณรายจาย

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และสามารถนําไปประกอบ

    การวางแผนการใชจาย

    เงินงบประมาณได

3. การควบคุมภายใน

    สามารถตรวจสอบและ

    ติดตามการเบิกจาย

    ไดงายและรวดเร็ว

กองคลัง

(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 



- 336 -

- 336 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 ประกวดสถานประกอบการคา

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ

ปโตรเลียมสําหรับรถยนตดีเดน

1. เพื่อสงเสริมให

    ผูประกอบการคาน้ํามัน

    และกาซปโตรเลียม

    มีการชําระภาษีบํารุง

    อบจ.เชียงใหม 

    ไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีการปฏิบัติตามขอระเบียบ

    กฎหมายอยางถูกตอง

สถานประกอบการคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง และกาซปโตรเลียม

สําหรับรถยนตในจังหวัด

เชียงใหม ประมาณ 360 แหง

ที่มีการชําระภาษีบํารุง

อบจ.เชียงใหม อยางถูกตอง

70,000 - - ความพึงพอใจ

ของผูประกอบ

การคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงและ

กาซปโตรเลียม

สําหรับรถยนต

ในจังหวัดเชียงใหม

ที่เขารวมโครงการ

1. ผูประกอบการคาน้ํามัน

    เชื้อเพลิง และกาซปโตเลียม

    ใหความรวมมือในการชําระ

    ภาษีเปนอยางดี

2.  การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม มีประสิทธิภาพ

    เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

(2559 :   -   ) 
(2558 :   -   ) 



- 337 -

- 337 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 ซอมแซมสถานที่

ใหบริการประชาชน (GCS)

1.  เพื่อใหประชาชนมาติดตอ

     ราชการไดรับความสะดวก 

     ประทับใจ และมี

     ความพึงพอใจ

     ในการติดตอใชบริการ

2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

     ในการใหบริการประชาชน

     ตอบสนองนโยบายของ

     รัฐบาลที่กําหนด

     ใหมีสถานที่บริการงาน

     หลาย ๆ งาน ณ จุดเดียว

คาใชจายในการซอมแซม

สถานที่ใหบริการประชาชน

เคานเตอรบริการประชาชน

ที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมที่ชํารุดหรือตองพัฒนา

ใหมีสถานที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการใหบริการ

ประชาชน

100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของผูมาใชบริการ

1. ประชาชนที่มาติดตอ 

    ณ เคานเตอรบริการ

    ประชาชน ไดรับ

    ความสะดวก ประทับใจ

    และพึงพอใจในการมาใช

    บริการ

2. อบจ.เชียงใหม สามารถ

    ใหบริการประชาชนได

     อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

(2559 : 100,000) 
(2558 :   -   ) 



- 338 -

- 338 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

5 องคการบริหารสวนจังหวัด

บริการประชาชน (เคานเตอร

บริการประชาชน)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชนที่ตองติดตอ

ชําระภาษีฯ หรือปรึกษาวิธี

ปฏิบัติเรื่องการชําระ

คาธรรมเนียมฯ และงาน

ดานอื่น ๆ 

บริหารจัดการคาใชจายตาง ๆ

คาสาธารณูปโภค และ

คาใชจายอื่นๆ ของเคานเตอร

บริการประชาชน (GCS) 

1. เคานเตอรบริการประชาชน

    ศูนยการคาแอรพอรต   

    พลาซา จังหวัดเชียงใหม

    ที่อยูในความดูแลของ

    องคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เคานเตอรบริการประชาชน

    แหงที่ 2 ที่ศูนยการคา

    เซ็นทรัลเฟสติวัล

200,000 200,000 200,000 จํานวนผูใช

บริการที่ไดรับ

ความสะดวก

และพึงพอใจ

กับการใหบริการ

ประชาชนที่มาใชบริการ

สามารถใชบริการได

ทั้งในและนอกเวลาราชการ

และวันหยุดราชการอื่น ๆ

ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว

กองคลัง

(2559 : 200,000) 
(2558 : 200,000) 



- 339 -

- 339 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

6 ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี

และระบบสารสนเทศ 

โปรแกรมการชําระภาษี 

ผานระบบอินเตอรเน็ต

และการพัฒนาโปรแกรม

ตอเนื่อง

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบ

    แผนที่ภาษี และระบบ

    การชําระภาษี ผานระบบ

    Tax Online ใหมีขอมูล

    ที่ถูกตอง และมีฐานขอมูล

    ครบถวน ลดขั้นตอน

    การปฏิบัติงาน

2. เพื่อดูแลรักษาระบบ

    การแกไขฐานขอมูล

    เมื่อเกิดปญหา และเพิ่มเติม

    ระบบสารสนเทศใหม

    ที่สามารถใหบริการ

    เชื่อมตอกันไดหลาย ๆ จุด

ปรับปรุงฐานขอมูล 

เว็บไซตและโปรแกรม

การยื่นชําระภาษีผานระบบ

อินเตอรเน็ตออนไลน 

สําหรับผูประกอบการ

โรงแรม สถานบริการน้ํามัน

ผูประกอบการคายาสูบ

จํานวน 1,000 แหง

จัดทําฐานขอมูลอื่น ๆ 

การประมวลผลการจัดเก็บ

รายได การทําระบบเชื่อมโยง

ไปยังเคานเตอรบริการประชาชน

ณ ศูนยการคา

50,000 50,000 50,000 รอยละ

ของผูเขาใช

ระบบที่เพิ่มขึ้น

1. ผูประกอบการสามารถ

    ยื่นชําระภาษี คาธรรมเนียม

    ไดอยางสะดวก

2. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม

    มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

(2559 : 100,000) 
(2558 : 100,000) 



- 340 -

- 340 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

7 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

และพัฒนารายได

1. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีความรู ความเขาใจ

    ในขอบัญญัติ อบจ.เชียงใหม

    ตลอดถึงเขาใจขั้นตอนตาง ๆ

    ในการชําระภาษี และ

    คาธรรมเนียม คาบริการตาง ๆ

    และการชําระภาษีผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

2. เพื่อประชาสัมพันธอํานาจ

    หนาที่การนําภาษีไปใช

    ดานการบริการสาธารณะ

    และสรางแรงจูงใจ

    ใหผูประกอบการ

    ใหความรวมมือกับ

    ทางราชการในการชําระภาษี  

1. จัดพิมพเอกสาร

    แผนพับใบปลิว

    คูมือการปฏิบัติ 

    เอกสารประชาสัมพันธ

    ใหผูประกอบการเกี่ยวกับ

    ขอบัญญัติ ขอกฎหมาย

    หรือการปฏิบัติวิธี

    ยื่นชําระภาษี

2. การมอบใบประกาศนียบัตร

    รางวัลใหแกผูประกอบการ

    ที่ชําระภาษีดีเดน และปฏิบัติ

    ตามขอระเบียบกฎหมาย 

3. โฆษณาประชาสัมพันธ

    ตามสื่อตาง ๆ ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 1.จํานวนของ

   ผูชําระภาษี

   ที่มีความรู

   ความเขาใจ

    ดานการชําระ

   ภาษีฯ เพิ่มขึ้น

2. สถิติการจัดเก็บ

   รายไดของ

   อบจ.เชียงใหม

1. ผูประกอบการมีความรู

    ความเขาใจขั้นตอน

    ในการชําระภาษี และ

    คาธรรมเนียม รายไดตาง ๆ

    มากขึ้น และใหความรวมมือ

    ในการชําระภาษีใหแก

    ทางราชการ

2. อบจ.เชียงใหม สามารถ

    จัดเก็บรายไดการพาณิชย

    และภาษีไดอยางครบถวน 

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

กองคลัง

(2559 : 300,000) 
(2558 : 300,000) 



- 341 -

- 341 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

8 สงเสริมความรูและ

อบรมสัมมนาใหความรู

แกผูประกอบการโรงแรม 

สถานประกอบการน้ํามัน

และยาสูบ

1. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและภาษีบํารุง อบจ.

    ประเภทน้ํามัน ยาสูบ

2. เพื่อใหความรูดานการ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนและการปรับปรุง

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ.

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการจัดเก็บรายได

    ของ อบจ.เชียงใหม

4. เพื่อสรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการ

1. ผูประกอบการโรงแรม

    ในจังหวัดเชียงใหม

    จํานวน 700 แหง

2. สถานประกอบการคา

    น้ํามันและยาสูบ

    ในจังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 400 ราย

350,000 350,000 350,000 จํานวนของ

ผูประกอบการ

ที่มีความเขาใจ

เรื่องกฎหมาย

ระเบียบ

การชําระภาษี 

คาธรรมเนียมฯ

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูประกอบการมีความรู

    และเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและภาษีบํารุง 

    อบจ. ประเภทน้ํามัน 

    ยาสูบ เพิ่มมากขึ้น

2. ผูประกอบการสามารถ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนไดและเขาใจ

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ. เพิ่มมากขึ้น

3. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหมมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการได

กองคลัง

(2559 : 350,000) 
(2558 : 300,000) 



- 342 -

- 342 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

9 คาบริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต

เก็บฐานขอมูล งานแผนที่ภาษี

และการดูแลระบบ

1. เพื่อใหการบริการจัดเก็บ

    ภาษีและรายไดของ อบจ.

    เชียงใหม ผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

    การเชื่อมโยงฐานขอมูล

    กับธนาคาร การเชื่อมโยง

    กันศูนยบริการอื่น ๆ เปนไป

    อยางมีระบบ และสะดวก

2. เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล

    ดานการเงินและบัญชี

    และการดูแลระบบฐานขอมูล

    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เชาพื้นที่ฐานขอมูลสําหรับ

เก็บขอมูลการชําระภาษีรายได

ตาง ๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม ผานระบบ

อินเตอรเน็ตและการเชื่อมโยง

ขอมูลการชําระเงินผานธนาคาร

หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ

ของผูใชงาน

เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพ

ของการเก็บฐาน

ขอมูล และ

และความรวดเร็ว

ในการเขาใช

ฐานขอมูล

1. องคกรสามารถใหบริการ

    ในการยื่นภาษีผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

    และการเชื่อมโยง

    ฐานขอมูลตาง ๆ

   ไดอยางเปนระบบและ

   สะดวก

2. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม

    มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

(2559 : 150,000) 
(2558 : 150,000) 



- 343 -

- 343 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

10 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

ไปยังศูนยเคานเตอรบริการ

ประชาชน (GCS) ศูนยการคา

เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา

จังหวัดเชียงใหม และ

เคานเตอรบริการประชาชนอื่น

ที่อยูในความรับผิดชอบ

150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่ใชบริการ

ณ เคาเตอร

บริการประชาชน

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

(2559 : 150,000) 
(2558 : 200,000) 



- 344 -

- 344 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

11 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. สรรหาและเลือกสรรฯ 

    ขาราชการตําแหนงสายงาน

    ประเภทบริหารทองถิ่น 

    อํานวยการทองถิ่น วิชาการ 

    และประเภททั่วไป

    ใหครบทุกตําแหนง

2. สรรหาและเลือกสรรฯ 

    พนักงานจางที่วาง 

    ใหครบทุกตําแหนง

400,000 400,000 400,000 สรรหาและ

เลือกสรรฯ 

บุคลากรใน

ตําแหนงวาง

ไดครบ

ทุกตําแหนง

1. ไดบุคลากรมาบรรจุ

    และแตงตั้งเปนขาราชการ 

    อบจ. ลงในตําแหนงที่วาง

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

2. ไดบุคลากรทั่วไปซึ่งไดรับ

    การสรรหาและเลือกสรรจาง

    เปนพนักงานจาง อบจ. 

    ลงในตําแหนงที่วาง 

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. มีบุคลากรเพียงพอ

    ในการสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ขององคกรตามโครงสราง

    ภารกิจอํานาจหนาที่ 

    สงผลใหการบริหารงาน

    ขององคกรบรรลุตาม

    วัตถุประสงคที่ตั้งไว

กองการเจาหนาที่

(2559 : 400,000) 
(2558 : 400,000) 



- 345 -

- 345 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

(พ.ศ.2560 - 2562)

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการกํากับดูแล

    องคกรที่ดี

2. เพื่อใหการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการของบุคลากร

    ในสังกัด อบจ.เชียงใหม 

    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    โปรงใส ตรวจสอบได 

    อันจะเปนการเสริมสราง

    ภาพลักษณและเกียรติศักดิ์

    แหงการเปนองคกรภาครัฐ 

    สรางความเชื่อมั่นและ

    ศรัทธาใหกับประชาชนและ

    ผูรับบริการไดอยางยั่งยืน

3. เพื่อใหเกิดความรวมมือกับ

    สํานักงานปองกันและ

    ปราบปรามการทุจริต

    แหงชาติใหการขยาย

    แนวคิดและเครือขาย

    การจัดทําแผนปฏิบัติการ  

    ปองกันการทุจริตไปยัง

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นอื่นในจังหวัด

    เชียงใหม

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ปองกันการทุจริต 

(พ.ศ.2560 - 2562)

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

25,000 25,000 25,000 การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ

ปองกัน

การทุจริตฯ

สําเร็จตาม

ยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการ

ปองกันและ

ปราบปราม

การทุจริต 

ระยะที่ 2 

(พ.ศ.

2556-2560)

1. ประชาชนและผูรับบริการ

    เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา

    ตอแนวคิดและเครือขาย

    การจัดทําแผนปฏิบัติการ

    ปองกันการทุจริต

2. ประชาชนและผูรับบริการให

    ความรวมมือกับสํานักงาน

    ปองกันและปราบปราม

    การทุจริตแหงชาติใน

    การขยายแนวคิดและ

    เครือขายการจัดทําแผน

    ปฏิบัติการปองกันการทุจริต

    ไปยังองคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นอื่นในจังหวัด

    เชียงใหม

3. องคกรไดประกาศ

    เจตนารมณปองกันและ

    ตอตานการทุจริตตลอดจน

    การสรางมาตรฐานทาง

    คุณธรรมจริยธรรมรวมถึง

    การปองกันและตอตาน

    การทุจริต

กองการเจาหนาที่

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 346 -

- 346 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

2. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

13 พัฒนาโปรแกรมขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

สํานักการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรม

    สารสนเทศทางการศึกษา

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ใหสามารถรับขอมูล

    เขาสูโปรแกรมได

    ทุกรูปแบบ

2. เพื่อใหโปรแกรม

    มีความทันสมัย การให

    บริการขอมูลขาวสาร

    ที่นาสนใจ  

3. เพื่อใหโปรแกรมสามารถ

    ประมวลขอมูล สารสนเทศ

    ทางการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรมของ

    จังหวัดเชียงใหม 

    ไดตามความตองการ

    ของผูเขาใช

4. เพื่อพัฒนาใหรองรับ

    อุปกรณ สื่อสารรูปแบบ

    อื่นๆ ได

1. พัฒนาโปรแกรม

    สารสนเทศตามภารกิจ

    สํานักการศึกษา ฯ 

2. เปนแหลงประสานรับ-สง

    ขอมูลจากหนวยงาน

    ภายนอก

3. โปรแกรมสามารถทํางาน

    บนเว็บไซตของสํานัก

    การศึกษาฯ โดยสามารถ

    ใหขอมูลขาวสารตางๆ

    ทางการศึกษา ศาสนา 

    และวัฒนธรรม 

    การสงเสริมสุขภาพ กีฬา

    และนันทนาการไดอยาง

    รวดเร็ว ครอบคุม แมนยํา

100,000 100,000 100,000 จํานวน

ผูเขามาใช

บริการขอมูล

สารสนเทศ

สํานักการ

ศึกษา ฯ

1. องคกรของรัฐ เอกชนและ 

    ประชนทั่วไปสามารถ

    รับทราบขอมูลสารสนเทศ

    ทางดานการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรมไดอยาง

    ทั่วถึงและทุกรูปแบบ

    ของการสื่อสาร

2. หนวยงานที่เกี่ยวของ

    ทางดานการศึกษา

    มีความสะดวกรวดเร็ว

    ในการนําขอมูล

    เขาในโปรแกรม

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 347 -

- 347 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ/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

    พระราชดําริ/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

200,000 200,000 200,000 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

รวมกับ

มูลนิธิโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

(2559 : 200,000) 
(2558 : 200,000) 



- 348 -

- 348 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    กิจกรรมตามนโยบาย

    ของรัฐบาลและคสช.

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

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

5. จัดทํากิจกรรมตามนโยบาย

    ที่สําคัญของรัฐบาลและ

    คสช. ไดบรรลุผลสําเร็จ

สํานักปลัดฯ

(2559 : 30,000,000) 
(2558 : 30,000,000) 



- 349 -

- 349 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ทุกรูปแบบขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อถายทอดหรือ

    ประชาสัมพันธขาวสารให

    แกประชาชนไดรับทราบ

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู

    ความเขาใจที่ถูกตอง

    ตอองคกร

3. เพื่อเปนการสราง

    ความนิยมและภาพพจน

    ที่ดีขององคกร

- รายงานประจําปของ

  องคการบริหารสวนจังหวัด

  เชียงใหม

- หนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ

  องคการบริหารสวนจังหวัด

  เชียงใหม

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน 

  จังหวัดเชียงใหม

  ผานสื่อหนังสือพิมพ

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน

  จังหวัดเชียงใหม 

  ในรายการ "ทุกทิศ ทั่วถิ่น   

  กับ อบจ.เชียงใหม"

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน    

  จังหวัดเชียงใหม

  ผานสื่อมวลชน

  (Press Relationship)

4,476,000 4,476,000 4,476,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

เกี่ยวของ

กับการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธฯ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมสามารถเผยแพร

    ประชาสัมพันธกิจกรรม 

    ภารกิจ อํานาจหนาที่ และ

    การใหบริการสาธารณะแก

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม ครอบคลุมสื่อ

    สิ่งพิมพทุกรูปแบบ

2. ประชาชน หนวยงานภาครัฐ

    หนวยงานภาคเอกชน

    ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน

    ไดรับขอมูลขาวสารที่

    ถูกตองจากองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

3. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมเปนที่รูจักและมี

    ภาพพจนที่ดีจากประชาชน

    หนวยงานภาครัฐ 

    หนวยงานภาคเอกชน 

    ภาคประชาสังคม และ

    สื่อมวลชน

สํานักปลัดฯ

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 350 -

- 350 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

4 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาตามที่

กฏหมายกําหนด

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

    เขามามีสวนรวม

    ในการเลือกตั้งสมาชิก

    สภาผูแทนราษฎร/

    สมาชิกวุฒิสภา	

    ไปทําหนาที่เปนผูแทน

    ระดับชาติในการพัฒนา

    ประเทศ

3. เพื่อใหไดผูแทนของ

    ประชาชนเขาไป

    ทําหนาที่ฝายบริหาร

    และฝายนิติบัญญัติ

    ระดับชาติ

ดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา

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

(2559 : 5,000,000) 
(2558 : 5,000,000) 



- 351 -

- 351 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

5 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

    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 10,000,000 10,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่มีสวนรวม

ในการเลือกตั้ง

ผูบริหาร/สจ.

เขามา

บริหารงาน

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. สงเสริมการปกครอง

    ในระบอบประชาธิปไตย

2. ประชาชนเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกผูบริหาร/

    ตัวแทนเขามาบริหาร

    ทองถิ่นของตนเอง

3. ไดผูบริหาร สมาชิกสภา

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    เขามาบริหารงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองกิจการสภาฯ

(2559 : 80,000,000) 
(2558 : 10,000,000) 



- 352 -

- 352 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

6 การจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อแสดงถึงแผนพัฒนา

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมที่กําหนด

    ยุทธศาสตรและแนวทาง

    การพัฒนาที่สอดคลองกับ

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

    สังคมแหงชาติ แผนพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ

    เชื่อมโยงและสอดคลอง

    ระหวางแผนยุทธศาสตร

    การพัฒนาและการจัดทํา

    งบประมาณประจําป 

3. เพื่อแสดงแนวทาง

    การพัฒนาในชวงสามป

    ที่มีความสอดคลองและ

    สามารถสนองตอบตอ

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    อยางมีประสิทธิภาพ

1. จัดเวทีประชาคมในเขต

    จังหวัดเชียงใหม

    เพื่อสรางการมีสวนรวม

    ในการดําเนินงาน

2. จัดประชุมเพื่อกําหนด

    ทิศทางการพัฒนา

3. จัดทํา/ปรับปรุง

    แผนยุทธศาสตร

4. จัดทําแผนพัฒนาสามป

    /เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

    ประจําป/เพิ่มเติม

6. จัดทําเอกสาร/

    ประสานงานกับ

    หนวยงานที่เกี่ยวของ

500,000 500,000 500,000 1. การจัดทํา

แผนฯ ถูกตอง

ครบถวน

ตามระเบียบ

และหนังสือ

สั่งการ

2. จํานวน

ชองทาง

ในการเปดเผย

ขอมูลใหแก

ประชาชนและ

หนวยงานตางๆ

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมมีแผน

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    ที่ไดรับการพัฒนา

    ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

    สอดคลองกับแผน

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม รวมถึง

    มีการปรับปรุงใหเปนไป

    ตามสภาพการณปจจุบัน

    ตามภารกิจที่ไดรับ

    มอบหมายดวย

2. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมมีแผน

    พัฒนาสามป เพื่อนําไป

    ปฏิบัติใหสอดคลองกับ

    แผนยุทธศาสตร

    การพัฒนาที่ไดจัดทําไว

3. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมมีแผน

    พัฒนาสามป เพื่อใชเปน

    แนวทางสําหรับผูปฏิบัติ

    ในการดําเนินการพัฒนา

    ในชวงสามปไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 



- 353 -

- 353 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

7 ประสานการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมียุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหมให

    สอดคลองกับแผน

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อให อปท.ในเขตจังหวัด

    เชียงใหมมีการบูรณาการ

    โครงการพัฒนาที่จะ

    ดําเนินการรวมกันภายใต

    กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

    ของ อปท.จังหวัดเชียงใหม 

3.  เพื่อใหการประสานแผน

    พัฒนาของ อปท. ในเขต

    จังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การประสานเชื่อมโยง

    การพัฒนา ตอบสนอง

    ความตองการของประชาชน

4. เพื่อใหมีขอมูลของ

    อปท. นํามาใชประโยชน

    ในการประสานแผนพัฒนา

    รวมกัน

1. จัดทํา/ทบทวนกรอบ

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    อปท.

2. ประชุม/ประสาน

    การจัดทําแผนพัฒนา

    ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

    รวมกับคณะกรรมการ

    ประสานแผนพัฒนา

    ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น

    หนวยงานองคกรภาครัฐ

    ภาคประชาชน 

    ผูมีสวนเกี่ยวของ

3. จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

    สามปและเอกสารที่

    เกี่ยวของในการประสาน

    แผนพัฒนาฯ 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ

    สารสนเทศการประสาน

    แผนพัฒนาทองถิ่น

    และแผนพัฒนาสามป

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 1. การจัดทํา

และประสาน

แผนพัฒนาฯ 

ถูกตอง 

ครบถวน

ตามระเบียบ

การจัดทํา

แผนพัฒนาฯ 

และหนังสือ

สั่งการ

2. จํานวน

โครงการ/กิจกรรม

ที่บูรณาการ

รวมกับ อปท.

1. มีกรอบยุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหม

    ที่สอดคลองกับ

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม 

2. อปท.ในเขตจังหวัด

    เชียงใหม มีการบูรณาการ

    โครงการพัฒนาที่จะ

    ดําเนินการรวมกัน 

    ภายใตกรอบยุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหม    

3. การประสานแผนพัฒนา

    ของ อปท. ในเขตจังหวัด

    เชียงใหมไดรับการประสาน

    เชื่อมโยงการพัฒนา

    สนองตอบความตองการ

    ของประชาชน

4. มีขอมูลของ อปท. นํามา

    ใชประโยชนในการประสาน

    แผนพัฒนาของ อปท.

    ในเขต จ.เชียงใหม รวมกัน

กองแผนฯ

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 



- 354 -

- 354 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

8 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติมให

    เรียบรอยและถูกตอง

    ตามระเบียบฯ หนังสือ

    สั่งการ

2. เพื่อจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/เพิ่มเติม  

    ของสภาทองถิ่นและ 

    ผูวาราชการจังหวัด

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    บุคลากรและสนับสนุน

    การปฏิบัติงานระบบ

    งบประมาณ การจัดทํา

    รวบรวมขอมูล ประมวลผล

    ขอมูลในเชิงสถิติ 

    มีความถูกตอง รวดเร็ว 

    ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

    และมีขอมูลสําหรับ

    การบริหารงบประมาณ

1. จัดทํารางขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    และขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติมของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. จัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/

    เพิ่มเติม

3. พัฒนาการปฏิบัติงาน

    ของบุคลากรในสังกัด

    โดยการนําวิทยาการ

    หรือนวัตกรรมใหม

    จากสถานที่ศึกษา

    ดูงาน มาประยุกตใช

    ในหนวยงาน

300,000 300,000 300,000 1. จํานวน

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป/

เพิ่มเติม

2.กิจกรรม

ศึกษา

ดูงานดาน

งบประมาณ

อยางนอย 

1 ครั้ง/ป

1. มีการจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติม ถูกตอง

    ตามระเบียบฯ ใชประกอบ

    การเบิกจายงบประมาณ

    ของสวนราชการในสังกัด

    และสามารถเผยแพร

    ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ

2. การจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/เพิ่มเติม

    ของสภา อบจ.เชียงใหม 

    และผูวาราชการจังหวัด

    มีความชัดเจน

3. บุคลากรในสังกัดกองแผนฯ

    มีวิสัยทัศนและสามารถ

    นําความรูจากการศึกษา

    ดูงานมาปรับปรุง พัฒนา

    การดําเนินงานดาน

    งบประมาณของ อบจ.ชม. 

    ไดอยางเหมาะสมมี

    ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กองแผนฯ

(2559 : 300,000) 
(2558 : 300,000) 
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- 355 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

9 บริหารจัดการงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาฯ สามารถ

    กําหนดแนวทาง วิธีการ

    การติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาฯ ไดออกตรวจ

    ติดตามประเมินผล

    แผนงาน/โครงการ 

    ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

    รับทราบปญหา อุปสรรค

    ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

    ที่เปนรูปธรรม

    ตอการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

- จัดการประชุม

   คณะกรรมการติดตาม

   และประเมินผล

   แผนพัฒนาฯ

   เพื่อกําหนดแนวทาง

   วิธีการในการติดตาม

   และประเมินผล

   แผนพัฒนาองคการ

   บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

- ออกพื้นที่เพื่อตรวจ

   ติดตามความกาวหนา

   ของกิจกรรมโครงการ

   ตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

   ขององคการบริหาร

   สวนจังหวัดเชียงใหม

50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ประชุมคณะ

กรรมการฯ

1. ผูเขารวมประชุมไดรวม

    แลกเปลี่ยนความรู 

    ความคิดเห็น

    ประสบการณ นําไปสู

    ขอสรุปและแนวทาง

    ที่เหมาะสมในการติดตาม

    และประเมินผลฯ

2. องคการบริหารสวนจังหวัด

    ไดผลการประเมินแผน

    พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ

    และนําผลการประเมิน

    เปนเครื่องมือในการปรับ

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

กองแผนฯ

(2559 : 50,000) 
(2558 : 50,000) 
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- 356 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

10 จัดจางที่ปรึกษาติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อติดตามและประเมินผล

    การดําเนินงานตามแผน

    พัฒนาขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อนําผลการประเมิน

    แผนพัฒนาฯ มาเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

จางที่ปรึกษาโครงการฯ 

เพื่อดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 รายงานผล

การติดตาม

และประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาฯ 

ประจําป

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมทราบระดับ

    ความสําเร็จการดําเนินงาน

    ตามแผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. ใชผลการประเมินเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    และพัฒนาประสิทธิภาพ

    การดําเนินงานของ

    องคกรในระยะตอไป

กองแผนฯ

11 บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    ใหเกิดการประสานการ 

    จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2. เพื่อประสานการปฏิบัติงาน

    การสรางเครือขายและ

    บูรณาการความรวมมือ

    จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    สามารถแกไขปญหาของ

    ประชาชนที่เกิดขึ้น

    ในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

    การพัฒนา การสราง

    ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู

    ความสามารถ แกผูที่

    เกี่ยวของในการพัฒนา

    ทองถิ่นในดานตาง ๆ 

1. บริหารจัดการศูนย

    เครือขายฯ สําหรับเปน

    เวทีในการประสาน

    ความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

    และแกไขปญหาของ

    อปท. จ.เชียงใหม 

    และสงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาพัฒนา

    และสรางเครือขาย

    ความรวมมือในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

2. สงเสริมและสนับสนุน

    ใหเกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือของ

    อปท.จ.เชียงใหมในการ

    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้ง

ของกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

เพื่อแกไข

ปญหาตางๆ

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. สามารถบริหารจัดการ

    ศูนยเครือขายฯ ใหเปนเวที

    ประสานความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาแกไขปญหา

    ของ อปท.

2. เกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือในการจัดทํา

    แผนพัฒนาทองถิ่นรวมกัน

3. เกิดกิจกรรมหรือเวที

    สาธารณะที่จะแสวงหา

    แนวทางแกไขปญหาของ

    ทองถิ่นรวมกัน

4. มีรูปแบบที่เหมาะสม

    (Good Practices) สําหรับ

    อปท. ใชเปนตนแบบแกไข

    ปญหาของประชาชน

กองแผนฯ

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 

(2559 : 3,000,000) 
(2558 : 3,000,000) 
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- 357 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

            (ตอ)

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกระจายอํานาจใหแก

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหม

5. เกิดการสรุปประสบการณ

    รวมกันของทุกภาคสวน

    ที่เกี่ยวของกับการกระจาย

    อํานาจใหแก อปท.

6. สามารถสรางการพัฒนา

    และขยายเครือขาย

    ความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนในการนํา

    แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาใชในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

กองแผนฯ    การพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหมรวมกัน

3. จัดกิจกรรมตาง ๆ 

    โดยรวมมือกับ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

    และแกไขปญหาของ

    ประชาชน จ.เชียงใหม

4. แสวงหาแนวทางหรือ

    รูปแบบที่เหมาะสมของ

    อปท.จ.เชียงใหม

    สําหรับเปนตนแบบ

    ในการแกไขปญหา

    ประชาชนในพื้นที่

5. เปนเวทีแลกเปลี่ยน

    ประสบการณโดยเนน

    การมีสวนรวมจาก

    ทุกภาคสวนในการกําหนด

    แนวทางการพัฒนาเพื่อแกไข

    ปญหาใหกับประชาชน

6. จัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 

    การประชุม การสัมมนา 

    การฝกอบรม การศึกษาดูงาน

    เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

    การพัฒนา การสราง

    ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู

    และความสามารถแก

    ทุกภาคสวน
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- 358 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

12 จัดจางที่ปรึกษาสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

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

ผลสํารวจความพึงพอใจ

จากงานบริการ/โครงการ

ที่เปนภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 4 - 5 งานบริการ/

โครงการ

350,000 350,000 350,000 รายงานผล

การสํารวจ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

เพื่อเสนอตอ 

ก.จ.จ.เชียงใหม

เพื่อใหคณะ

อนุกรรมการ

ประเมิน

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ

1. ไดผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการของ 

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ในการกําหนดประโยชน

    ตอบแทนอื่นเปนกรณี

    พิเศษ 

2. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการ เสนอตอ

    คณะอนุกรรมการประเมิน

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผลการ

    ปฏิบัติราชการ

3. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ    

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองการเจาหนาที่

(2559 : 350,000) 
(2558 : 350,000) 



- 359 -

- 359 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

3. แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

13 จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร

การประชาสัมพันธ

ภารกิจของสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเผยแพรและ

    ประชาสัมพันธภารกิจ

    ของสํานักการศึกษาฯ

    ใหแกหนวยงานรัฐ

    เอกชนและประชาชนทั่วไป

    ไดทราบ

2. เพื่อเปนสื่อในการสราง

    ความรู ความเขาใจ

    ในการใหบริการสาธารณะ

    ใหแกประชาชนตลอดจน

    หนวยงานองคกรอื่น ๆ

สื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 

การสงเสริมสุขภาพ  

การกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

500,000 500,000 500,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูทีไดรับ

สื่อทุกประเภท

1. องคกรภาครัฐ เอกชนและ

    ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ

    ผลการดําเนินงาน

    ของสํานักการศึกษาฯ 

2. ประชาชนทั่วไปไดรูจัก

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ประเพณีอันดีงาม

    ของจังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ

(2559 : 500,000) 
(2558 : 500,000) 



- 360 -

- 360 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1. ชุดโตะประชุม 6 ที่นั่ง

    (หองประชุมเล็ก)

    จํานวน 1 ชุด

12,000 - - สํานักปลัดฯ

2. เกาอี้สําหรับหองประชุม

    (หองประชุมเล็ก) 

    จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 

    3,500 บาท

21,000 - -

3. โตะคอมพิวเตอร

    (หองประชุมเล็ก) 

    จํานวน 14 ตัว ๆ ละ 

    3,500 บาท

49,000 - -

4. โตะทํางานไม 

    จํานวน 1 ตัว

4,800 - -

5. เกาอี้ทํางานปรับระดับ

    สูง - ต่ําได 

    จํานวน 1 ตัว

3,500 - -

6. เกาอี้ทํางาน 

    จํานวน 12 ตัว ๆ ละ 

    1,400 บาท

16,800 - -

7. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก 

    ขนาด 3 ฟุต 

    จํานวน 2 ตู ๆ ละ 

    3,800 บาท

7,600 - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของสํานัก

ปลัดฯ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



- 361 -

- 361 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก 

    ขนาด 4 ฟุต 

    จํานวน 7 ตู ๆ ละ 

    4,200 บาท

29,400 - - สํานักปลัดฯ

9. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนทึบ 

    ขนาด 4 ฟุต 

    จํานวน 7 ตู ๆ ละ 

    4,000 บาท

28,000 - -

10. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

      แบบบานเลื่อนทึบ

      ขนาด 5 ฟุต 

      จํานวน 5 ตู ๆ ละ

      4,800 บาท

24,000 - -

11. รถเข็นเอกสาร

      ตะแกรงเหล็ก 3 ชั้น

      จํานวน 2 คัน ๆ ละ

      3,500 บาท

7,000 - -

12. โพเดียม (PODIUM

      TRIANGLE STYLE)

      (หองประชุม ชั้น 4)

      จํานวน 2 อัน ๆ ละ

      28,000 บาท

56,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

               (ตอ)



- 362 -

- 362 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13. ชุดโตะประชุม 

      10 ที่นั่ง 

      (หองประชุมผูบริหาร)

      จํานวน 1 ชุด

30,000 - - สํานักปลัดฯ

14. เกาอี้สําหรับ

      หองประชุม 

      (หองประชุมผูบริหาร)

      จํานวน 15 ตัว ๆ ละ

      3,500 บาท

52,500 - -

15. เกาอี้ทํางาน

      ปรับระดับสูงต่ําได

      (หองประชุมผูบริหาร)

      จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

      3,500 บาท

35,000 - -

16. กลองถายภาพนิ่ง

      จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

      55,000 บาท

110,000 - -

17. เครื่องคอมพิวเตอร

      สําหรับงานสํานักงาน

      (จอขนาดไมนอย

      กวา 18.5 นิ้ว) 

      จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 

      16,000 บาท

64,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

               (ตอ)



- 363 -

- 363 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

18. เครื่องสํารองไฟ 

      ขนาด 800 VA 

      จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

      3,200 บาท

12,800 - - สํานักปลัดฯ

19. เครื่องพิมพ

      ชนิดเลเซอร/ชนิด

      LED สี แบบ Network

      จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

      12,000 บาท

36,000 - -

20. เครื่องคอมพิวเตอร

      โนตบุก สําหรับงาน

      สํานักงาน

      จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

      16,000 บาท

32,000 - -

21. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

      แบบ 2 บานเปด

      (มอก.)

      จํานวน 4 ตู ๆ ละ

      4,900 บาท

19,600 - -

22. เครื่องพิมพ

      Mutifunction 

      ชนิดฉีดหมึก (lnkjet)

      จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

      7,900 บาท

23,700 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

               (ตอ)



- 364 -

- 364 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

23. เครื่องพิมพ        

      Multifuction 

      ชนิดเลเชอร/ชนิด LED สี 

      จํานวน 1 เครื่อง

17,000 - - สํานักปลัดฯ

24. โตะทํางาน

      สําหรับนักบริหาร

      จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 

      4,900 บาท

14,700 - -

25. เครื่องทําลายเอกสาร    

      จํานวน 1 เครื่อง

32,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

               (ตอ)

(2559 : 278,100) 
(2558 : 287,900) 



- 365 -

- 365 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

2 1. เครื่องผลิตออกซิเจน

    สําหรับใชในรถยนต

    จํานวน 1 เครื่อง

30,000 - - สํานักปลัดฯ

2. เครื่องวัดความดันดิจิตอล

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    7,500 บาท

15,000 - -

3. เครื่องผลิตออกซิเจน

    ขนาด 3 ลิตร

    จํานวน 1 เครื่อง

25,000 - -

4. เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน

    ชนิดหนีบปลายนิ้ว

    จํานวน 1 เครื่อง

7,500 - -

5. รถเข็นผูปวย

    แบบอลูมิเนียมอัลลอยด

    ลอเหล็กแบบพกพา

    จํานวน 5 คัน ๆ ละ

    9,500 บาท

47,500 - -

6. ตูสาขาโทรศัพท

    อัตโนมัติ จํานวน 1 ตู

60,000 - -

1. สามารถปฏิบัติงานและ

    บริการผูรับบริการได

    อยางทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

2. สถานสงเคราะห

    มีครุภัณฑสําหรับใช

    ในการปฏิบัติงาน

    อยางเพียงพอ

3. ผูสูงอายุไดใชครุภัณฑ 

    ที่เหมาะสม ปลอดภัย

    และสะดวกสบาย

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของสถาน

สงเคราะหฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

งานสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด

1. เพื่อใหการปฏิบัติงาน

    และบริการ ผูรับบริการ

    ไดอยางทั่วถึง 

    สะดวก รวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหสถานสงเคราะห

    มีครุภัณฑสําหรับใช

    ในการปฏิบัติงานอยาง

    เพียงพอ

3. เพื่อใหผูสูงอายุไดใช

    ครุภัณฑ ที่เหมาะสม 

    ปลอดภัยและสะดวกสบาย

(2559 : 886,500) 
(2558 : 1,861,400) 



- 366 -

- 366 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3 1. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล

    แบบที่ 1 พรอมอุปกรณ

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    22,000 บาท

44,000 - - กองกิจการสภาฯ

2. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    ราคา 3,200 บาท

6,400 - -

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองกิจการ

สภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของกอง

กิจการสภาฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

(2559 : 110,300) 
(2558 : 111,000) 



- 367 -

- 367 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4 1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก

    ขนาด 4 ฟุต 

    จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 

    4,100 บาท

16,400 - - กองแผนฯ

2. โตะสําหรับหองประชุม

    จํานวน 1 ชุด

30,000 - -

3. เกาอี้สําหรับหองประชุม

    จํานวน 20 ตัว ๆ ละ

    3,500 บาท

70,000 - -

4. เกาอี้ทํางาน 

    จํานวน 23 ตัว ๆ ละ

    3,500 บาท

80,500 - -

5. เกาอี้ทํางานพนักพิงสูง

    จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

    4,500 บาท

9,000 - -

6. เกาอี้ขาเหล็ก 

    จํานวน 10 ตัว ๆ ละ 

    1,500 บาท

15,000 - -

7. เครื่องทําน้ําเย็น 

    แบบตอทอ 

    ขนาด 1 กอก 

    จํานวน 1 เครื่อง

14,000 - -

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของกองแผนฯ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ



- 368 -

- 368 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8. โตะคอมพิวเตอร

    แบบมีฉากกั้น 

    จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 

    3,000 บาท

24,000 - - กองแผนฯ

9. เกาอี้สําหรับหอง

    อินเตอรเน็ตบริการ

    ประชาชน 

    จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 

    1,400 บาท

11,200 - -

10. เครื่องพิมพ 

     Multifunction 

     ชนิดเลเซอร/ชนิด 

     LED สี จํานวน 1 เครื่อง

17,000 - -

11. เครื่องโทรสาร

     แบบใชกระดาษธรรมดา

     สงเอกสารไดครั้งละ

     20 แผน จํานวน 1 เครื่อง

18,000 - -

12. เครื่องคอมพิวเตอร

      สําหรับงานสํานักงาน

      ขนาดจอไมนอยกวา

      18.5 นิ้ว 

      จํานวน 1 เครื่อง

16,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

               (ตอ)



- 369 -

- 369 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13. เครื่องพิมพชนิด

      เลเซอร/ชนิด LED 

      ขาวดํา (30 หนา/นาที)

      จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

      7,900 บาท

15,800 - - กองแผนฯ

14. เครื่องสํารองไฟฟา

      ขนาด 800 VA 

      จํานวน 1 เครื่อง

3,200 - -

5 ปรับปรุงระบบเครือขาย

แบบไรสายภายในสํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเครือขายแบบไรสาย 

(Wi - Fi) ภายในสํานักงาน

ใหสามารถรองรับระบบงาน

และภารกิจตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบเครือขาย

แบบไรสายภายในสํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

760,000 - - ระบบเครือขาย

ครอบคลุม

ภายใน

สํานักงาน

อบจ.เชียงใหม

การติดตอ สื่อสาร 

และปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ

ผานการเชื่อมตอเครือขาย

แบบไรสาย มีความสะดวก 

รวดเร็ว รองรับระบบงาน

และภารกิจตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

กองแผนฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

               (ตอ)

(2559 : 546,500) 
(2558 : 865,500) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 370 -

- 370 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง

1. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับสํานักงาน

    (จอขนาดไมนอยกวา

    18.5 นิ้ว)  จํานวน 7 เครื่อง

    ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

    ป 2560 : 4 เครื่อง

    ป 2561 : 2 เครื่อง

    ป 2562 : 1 เครื่อง

64,000 32,000 16,000 จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของกองคลัง

กองคลัง

2. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

    (Inkjet Printer) 

    จํานวน 1 เครื่อง

4,300 - -

3. เครื่องพิมพเลเซอร 

    ขนิด LED ขาวดํา 

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    7,900 บาท

15,800 - -

4. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 1 KVA

    จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

    5,800 บาท

    ป 2560 : 3 เครื่อง

    ป 2561 : 1 เครื่อง

    ป 2562 : 2 เครื่อง

17,400 5,800 11,600

5. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 

    จํานวน 1 ตัว

6,400 - -

6. เกาอี้ทํางาน

    จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 

    2,000 บาท

8,000 - -

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



- 371 -

- 371 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง

              (ตอ)

7. เครื่องบวกเลขไฟฟา

     จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

     4,000 บาท

     ป 2560 : 1 เครื่อง

     ป 2561 : 1 เครื่อง

4,000 4,000 - กองคลัง

8. ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน     

     (มอก.) จํานวน 10 ตู ๆ ละ 

     5,700 บาท

57,000 - -

9. โตะทํางานเหล็ก 

    ขนาดไมนอยกวา 4.5 ฟุต

    พรอมกระจก จํานวน 3 ชุด

    ชุดละ  7,500 บาท

22,500 - -

10. เครื่องเจาะกระดาษ

      (ขนาดใหญ) จํานวน

      1 ตัว

7,500 - -

11. โทรศัพทสํานักงาน

      จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

      1,300 บาท

3,900 - -

12. เครื่องพิมพชนิด

      Dot Matrix Printer

      แบบแครสั้น

      จํานวน 1 เครื่อง

22,000 - -

13. เครื่องปรับอากาศ 

      แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง

      (มีระบบฟอกอากาศ) 

      ขนาด 18,000 บีทียู 

      จํานวน 1 เครื่อง

23,000 - -

(2559 : 403,400) 
(2558 : 230,400) 



- 372 -

- 372 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7 1. ตูเหล็ก 2 บานเปด

   (มอก.) จํานวน 30 ตู

   ราคาตูละ 6,400 บาท

   (ปละ 10 ตู)

64,000 64,000 64,000 กองพัสดุฯ

2. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับสํานักงาน 

    พรอมอุปกรณ

    และเครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA

    จํานวน 9 ชุด ๆ ละ

    19,200 บาท

    (ปละ 3 ชุด)

57,600 57,600 57,600

3. กลองถายภาพนิ่ง

    ระบบดิจิตอล

    จํานวน 1 ตัว

10,000 - -

4. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED 

    ขาวดํา (30 หนา/นาที)

    จํานวน 9 เครื่อง ๆ ละ

    7,900 บาท

    (ปละ 3 เครื่อง)

23,700 23,700 23,700

5. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED สี

    แบบ Network

    จํานวน 1 เครื่อง

12,000 - -

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

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของกองพัสดุฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน



- 373 -

- 373 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. สแกนเนอร 

    สําหรับงานเก็บเอกสาร

    ระดับศูนยบริการ 

    แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง

20,000 - - กองพัสดุฯ

7. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

    3,200 บาท

    ป 2560 : 3 เครื่อง

    ป 2561 : 3 เครื่อง

9,600 9,600 -

8. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาด 4 ฟุต

    พรอมกระจก

    จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

    6,400 บาท

    ป 2560 : 5 ตัว

    ป 2561 : 5 ตัว

32,000 32,000 -

9. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาด 5 ฟุต

    พรอมกระจก

    จํานวน 1 ตัว

7,900 - -

10. เกาอี้ทํางาน 

     จํานวน 15 ตัว ๆ ละ

     2,000 บาท

     (ปละ 5 ตัว)

10,000 10,000 10,000

11. เครื่องพิมพดีดไฟฟา

      จํานวน 1 เครื่อง

22,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน

               (ตอ)

(2559 : 1,864,100) 
(2558 : 194,500) 



- 374 -

- 374 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

8 1. รถบรรทุก (ดีเซล)   

    ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

    กระบอกสูบไมต่ํากวา 

    2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 

    2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

    จํานวน 1 คัน

787,000 - - กองการเจาหนาที่

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา

    แบบ Network แบบที่ 1 

    จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

    16,000 บาท

32,000 - -

3. เครื่องพิมพ 

    Multifunction 

    ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี 

    จํานวน 1 เครื่อง

17,000 - -

4. สแกนเนอร สําหรับงาน

    เก็บเอกสารระดับ

    ศูนยบริการ แบบที่ 1 

    จํานวน 1 เครื่อง

20,000 - -

5. เครื่องพิมพ 

    Multifunction 

    แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

    สําหรับกระดาษ A3

    จํานวน 1 เครื่อง

16,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของกอง

การเจาหนาที่

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่



- 375 -

- 375 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

6. โทรศัพทแบบไรสาย 

    จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 

    3,000 บาท

9,000 - - กองการเจาหนาที่

7. โตะคอมพิวเตอร 

    จํานวน 4 ตัวๆ ละ 

    2,800 บาท

11,200 - -

8. โตะทํางานเหล็ก 

    ขนาด 5 ฟุต 

    จํานวน 1 ตัว

7,900 - -

9. โตะทํางานเหล็ก 

    ขนาด 4 ฟุต 

    จํานวน 1 ตัว

6,400 - -

10. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

     แบบ 3 ลิ้นชัก 

     จํานวน 5 ตูๆ ละ 

     3,800 บาท

19,000 - -

11. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

     แบบ 4 ลิ้นชัก 

     จํานวน 5 ตูๆ ละ 

     4,000 บาท

20,000 - -

12. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

      แบบบานเลื่อนทึบ 

      จํานวน 22 ตูๆ ละ 

      4,000 บาท

88,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

               (ตอ)



- 376 -

- 376 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 

      แบบ 2 บานเปด 

      จํานวน 6 ตูๆ ละ 

      5,900 บาท

35,400 - - กองการเจาหนาที่

14. ตูเหล็ก 12 ลิ้นชัก 

      จํานวน 1 ตู

3,500 - -

15. เกาอี้ทํางาน 

      จํานวน 2 ตัวๆ ละ 

      8,000 บาท

16,000 - -

16.  เกาอี้ทํางาน 

      จํานวน 6 ตัวๆ ละ

      2,000 บาท

12,000 - -

17. เกาอี้ จํานวน 15 ตัว

      ราคาตัวละ1,400บาท

21,000 - -

18. รถเข็นชั้นเดียว 

      จํานวน 1 คัน

3,500 - -

19. รถเข็น 2 ชั้น 

      จํานวน 1 คัน

7,500 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

               (ตอ)

(2559 : 346,700) 
(2558 : 118,400) 



- 377 -

- 377 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

9 1. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานสํานักงาน

    ขนาดจอไมนอยกวา

    18.5 นิ้ว จํานวน 3 เครื่อง

    ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

48,000 - - หนวยตรวจสอบฯ

2. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED 

    ขาวดํา (30 หนา/นาที)

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ

    7,900 บาท

15,800 - -

3. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED สี

    แบบ Network

    จํานวน 1 เครื่อง

12,000 - -

4. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

    3,200 บาท

12,800 - -

5. เครื่องทําลายเอกสาร

    แบบทําลาย ครั้งละ 20 แผน 

    จํานวน 1 เครื่อง

32,000 - -

6. โตะคอมพิวเตอร

    จํานวน 3 ตัว ๆ ละ

    3,900 บาท

11,700 - -

7. เกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว

    ราคาตัวละ 3,500 บาท

10,500 - -

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

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของหนวย

ตรวจสอบภายใน

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

หนวยตรวจสอบภายใน

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 378 -

- 378 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

10 1. เครื่องคอมพิวเตอร 

    สําหรับสํานักงาน 

    พรอมอุปกรณ และ

    เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA

    จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 

    19,200 บาท

192,000 - - สํานักการศึกษาฯ

2. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

    สําหรับงานประมวลผล 

    จํานวน 1 เครื่อง

21,000 - -

3. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA 

    จํานวน 1 เครื่อง

3,200 - -

4. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

    จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 

    4,300 บาท

21,500 - -

5. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา 

    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

    3,300 บาท

9,900 - -

6. เกาอี้ทํางาน 

    จํานวน 10 ตัว ๆ ละ

    2,000 บาท

20,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

สํานักการศึกษา ฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวนครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการใช

งานของสํานัก

การศึกษาฯ

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

    ตามภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงาน

    ของเจาหนาที่



- 379 -

- 379 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

7. เกาอี้ทํางาน

    แบบพนักพิงสูง 

    จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

    4,500 บาท

9,000 - - สํานักการศึกษาฯ

8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบ 2 บานเลื่อนกระจก

    จํานวน 1 ตู

4,100 - -

9. โตะทํางานไมขาเหล็ก 

    จํานวน 1 ตัว

7,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

สํานักการศึกษา ฯ

             (ตอ)

(2559 : 60,000) 
(2558 : 1,197,700) 



- 380 -

- 380 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

11 จัดทําโปรแกรมการปฏิบัติงาน

ของสํานักการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่ม

    ประสิทธิภาพในการทํางาน

    ของเจาหนาที่

2. เพื่อใหระบบการลงทะเบียน

    หนังสือรับ - สง 

    และการสืบคนขอมูล

    มีความรวดเร็วและถูกตอง 

3. เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับ

    ผูบริหารในการติดตาม 

    หนังสือ การดําเนินงาน

    ของผูใตบังคับบัญชา

    ไดอยางใกลชิดและ

    ทันสถานการณ

4. เพื่อสงเสริมการใช

    เทคโนโลยีใหเกิดประโยชน

    ตอการปฏิบัติงาน

1. จัดทําโปรแกรม

    ดานงานสารบรรณ 

    พัสดุ ครุภัณฑ และ

    งบประมาณ 

2. โปรแกรมสามารถรองรับ

    อุปกรณการทํางาน 

    อุปกรณสื่อสารรูปแบบ

    อื่นๆ ได

200,000 200,000 200,000 ประสิทธิภาพการ

ใชงานโปรแกรม

ที่ตอบสนอง

ตอการปฏิบัติงาน

และความพึง

พอใจของ

เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงาน

1. เจาหนาที่สํานักการศึกษา ฯ 

    สามารถลดระยะเวลา

    การปฏิบัติไดมากขึ้น

2. สามารถคนหา ติดตาม 

    ตรวจสอบ ควบคุม 

    เอกสาร ขอมูลตางๆ 

    ไดอยางแมนยํา ถูกตอง

    ทันสถานการณ

สํานักการศึกษาฯ

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 381 -

- 381 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12 1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก

    จํานวน 20 ตู ๆ ละ 

    4,100 บาท

82,000 - - สํานักการชาง

2. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนทึบ 

    จํานวน 3 ตู ๆ ละ 

    4,000 บาท

12,000 - -

3. โตะคอมพิวเตอร 

    จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

    3,900 บาท

7,800 - -

4. เกาอี้สํานักงาน 

    มีพนักพิง ปรับระดับได

    จํานวน 5 ตัว ๆ ละ

    2,000 บาท

10,000 - -

5. เครื่องชารทแบตเตอรรี่ 

    จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

    6,500 บาท

19,500 - -

6. ลอวัดระยะทาง 

    จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 

    8,000 บาท

48,000 - -

7. เทปวัดระยะ

    ความยาว 50 เมตร 

    จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 

    6,500 บาท

39,000 - -

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักการชาง

1. มีวัสดุ อุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่เพียงพอตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงานของ

สํานักการชาง



- 382 -

- 382 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักการชาง

               (ตอ)

8. กลองถายภาพนิ่ง

    ระบบดิจิตอล 

    ความละเอียด 20 ลาน

    พิกเซล จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 

    55,000 บาท

55,000 - - สํานักการชาง

9. เครื่องพิมพสําเนา

    ระบบดิจิตอล ความละเอียด

    400 x 400 จุดตอตารางนิ้ว

    จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

    180,000 บาท

360,000 - -

10. เครื่องคอมพิวเตอร

     สําหรับงานประมวลผล 

     แบบที่ 1 (จอขนาด

     ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว ) 

     พรอมเครื่องสํารองไฟฟา 

     ขนาด 800 VA 

     จํานวน 22 ชุด ๆ ละ

     25,200 บาท

554,400 - -

11. เครื่องคอมพิวเตอร 

     สําหรับงานสํานักงาน 

     (จอขนาดไมนอยกวา 

     18.5 นิ้ว) พรอมเครื่อง

     สํารองไฟฟา 

     ขนาด 800 VA 

     จํานวน 18 เครื่อง ๆ ละ 

     19,200 บาท

345,600 - -



- 383 -

- 383 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

12. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

     สําหรับงานประมวลผล

     จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

     21,000 บาท

21,000 - - สํานักการชาง

13. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

     ชนิด LED สี 

     แบบ Network 

     จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ 

     12,000 บาท

72,000 - -

14. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

     ชนิด LED ขาวดํา 

     (30หนา/นาที) 

     จํานวน 1 เครื่อง

7,900 - -

15. เตนทโครงสรางเหล็ก

      ทรงโคง กวาง 4 เมตร 

      ยาว 6 เมตร 

      เสาสูง 2.40 เมตร 

      จํานวน 25 หลัง ๆ ละ

      19,700 บาท

492,500 - -

16. รถบรรทุก (ดีเซล) 

      ขับเคลื่อน 4 ลอ 

      แบบมีชองวาง

      ดานหลังคนขับ (Cab)

      จํานวน 4 คัน ๆ ละ

      821,000 บาท

3,284,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของสํานักการชาง

               (ตอ)

(2559 : 23,882,800) 
(2558 : 8,825,600) 



- 384 -

- 384 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

13 กอสรางอาคารเก็บถังน้ํามัน

เชื้อเพลิงพรอมถังเชื้อเพลิง

และหัวจายเชื้อเพลิง

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับเก็บ

ถังน้ํามันเชื้อเพลิงและจาย

น้ํามันเชื้อเพลิงใหโครงการ

ตางๆ ของ อบจ.เชียงใหม

กวาง 10 เมตร ยาว 15 เมตร 

ณ ศูนยเครื่องมือกล อบจ.ชม. 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ

100 %

อบจ.เชียงใหม มีสถานที่

สําหรับจัดเก็บน้ํามันเชื้อเพลิง

ที่เหมาะสม เพียงพอสําหรับ

การปฏิบัติงานโครงการตาง ๆ

สํานักการชาง

14 กอสรางพื้นที่จอดเครื่องจักรกล เพื่อใหมีสถานที่สําหรับจอด

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

ของ อบจ.เชียงใหม

กวาง 50 เมตร 

ยาว 100 เมตร 

ณ ศูนยเครื่องมือกล อบจ.ชม.

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ

100 %

อบจ.เชียงใหม มีสถานที่

เหมาะสมและเพียงพอ

สําหรับจอดเครื่องจักรกล

และยานพาหนะ

สํานักการชาง

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 385 -

- 385 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

15 ติดตั้งเครนสําหรับอาคารซอม

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

เพื่อใหมีเครื่องมือสําหรับ

ซอมเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะภายในอาคาร

ซอมบํารุงรักษา

เครนขนาดไมนอยกวา

7.5 ตัน พรอมคาติดตั้ง 

ณ ศูนยเครื่องมือกล อบจ.ชม.

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - จํานวนเครื่องจักร

ที่ไดรับการซอม

บํารุง

อบจ.เชียงใหม มีอุปกรณ

เครื่องมือที่เหมาะสม

สําหรับใชในการซอมบํารุง

ยานพาหนะไดอยางสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

16 กอสรางอาคารเก็บ

วัสดุงานทางและอุปกรณ

ในงานจราจร

เพื่อใหมีสถานที่

สําหรับเก็บวัสดุงานทาง

ที่ใชในการซอมบํารุงทาง

ไดอยางถูกตองตามหลัก

วิศวกรรมงานทาง

อาคารเก็บวัสดุ พื้นที่

ไมนอยกวาขนาด 200 

ตารางเมตร สําหรับเก็บยาง

แอสฟลต วัสดุงานจราจร

สังเคราะห วัสดุหิน 

วัสดุคัดเลือกงานทาง ฯลฯ

ณ ศูนยเครื่องมือกล อบจ.ชม. 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ 

100 %

อบจ.เชียงใหม มีสถานที่

เหมาะสมสําหรับจัดเก็บ

วัสดุงานทาง ที่ใชในการ

ซอมบํารุงทางไดอยางถูกตอง

ตามหลักวิศวกรรมงานทาง

สํานักการชาง

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 386 -

- 386 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

17 กอสรางผนังกันดินและถมดิน

ปรับระดับในพื้นที่ ที่ดินแปลง 2

และแปลง 3 องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปรับระดับพื้นที่

    ภายในองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

    ใหใชประโยชนไดอยาง

    เหมาะสม

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    ใหแกประชาชนผูที่มา

    ติดตอราชการและ

    เจาหนาที่

กอสรางผนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็ก และถมดินปรับระดับ

ในพื้นที่ศูนยราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ในพื้นที่ดินแปลง 2 และแปลง 3

20,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ 

100 %

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมมีพื้นที่สําหรับ

    ใชประโยชนตางๆ ได

2. ประชาชนที่มาติดตอราชการ

    และเจาหนาที่ไดรับ

    ความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

18 กอสรางระบบไฟฟาสองสวาง 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ

ใหมีระบบไฟฟาที่เหมาะสม

กับการใชงาน ในแตละพื้นที่

ของศูนยราชการ อบจ.เชียงใหม

กอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา

สองสวาง และอุปกรณที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติมในพื้นที่ ศูนยราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

2,500,000 - - กอสรางและ

ติดตั้งแลวเสร็จ

100 %

อบจ.เชียงใหม มีระบบไฟฟา

สองสวาง ที่เหมาะสมกับ

การใชงานในแตละพื้นที่

สํานักการชาง

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 387 -

- 387 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

19 กอสรางรั้วและประตู

ทางเขา-ออกที่ดินแปลง 2 

และแปลง 3 องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหสถานที่ราชการ

มีความเปนระเบียบเรียบรอย

เหมาะสมและมีความปลอดภัย

กอสรางรั้วและประตูเขา - ออก 

2 จุด ในพื้นที่ดินแปลง 2 

และแปลง 3

3,500,000 - - กอสรางแลวเสร็จ 

100 %

อบจ.เชียงใหม มีสถานที่

ที่เปนระเบียบเรียบรอย

และมีความปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

20 กอสรางลานจอดรถและ

ลานนันทนาการ องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีพื้นที่จอดรถ รองรับ

การใหบริการแกประชาชน

ผูมาติดตอราชการ 

และเจาหนาที่ ใหไดรับ

ความสะดวกและปลอดภัย

กอสรางลานจอดรถ 

และลานนันทนาการ

10,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ 

100 %

ประชาชนผูมาติดตอราชการ

และเจาหนาที่ สามารถจอดรถ

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 388 -

- 388 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

21 กอสรางอาคารจัดเก็บเอกสาร

และพัสดุ องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

เก็บรักษาเอกสารและพัสดุ

ของทางราชการที่มีจํานวนมาก

ไดอยางเหมาะสม สะดวก

ในการคนหา และ

มีความปลอดภัยจากการ

สูญหายของเอกสาร

กอสรางอาคารจัดเก็บเอกสาร

และพัสดุ จํานวน 1 หลัง 

ประกอบดวยหองเก็บเอกสาร

และพัสดุ ตูเก็บเอกสาร

และพัสดุ พรอมอุปกรณตางๆ

ที่ใชในการจัดเก็บดูแล

เอกสารและพัสดุ ฯลฯ

6,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ

100 %

มีสถานที่ที่เพียงพอและ

ปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษา

เอกสารและพัสดุของทาง

ราชการ และสามารถคนหา

เอกสารไดอยางสะดวก

รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

22 กอสรางอาคารสํานักงาน

สํานักศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

    ของบุคลากรในปจจุบัน

    และการขยายโครงสราง

    ของหนวยงานในอนาคต

2. เพื่อรองรับการใหบริการ

    แกประชาชน/ผูมาติดตอ

    ราชการ ใหไดรับ

    ความสะดวก

กอสรางอาคารสํานักงาน

สํานักศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบ

ไปดวย หองทํางานเจาหนาที่ 

และขาราชการ หองรับแขก 

หองประชุม หองเก็บของ 

หองเก็บเอกสาร ฯลฯ

5,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ

100 %

1. มีพื้นที่รองรับการปฏิบัติงาน

    อยางเพียงพอและเหมาะสม

    บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชน/ผูมาติดตอ

    ราชการ ไดรับความสะดวก

    เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 

(2559 :    -    ) 
(2558 :    -    ) 



- 389 -

- 389 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

23 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน

ศูนยราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

1,890,000 - - ความพึงพอใจ

ของผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม 

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจ

ของผูมาติดตอราชการ

สํานักการชาง

24 ปรับปรุงภูมิทัศน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 

(พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย

เจาแมมะลิกา)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

ของสถานที่ราชการ

ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจ

ของผูมาติดตอราชการ

จัดภูมิทัศนดวยไมดอก 

ไมประดับ ไมยืนตน 

วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานภูมิทัศน วัสดุตกแตง 

งานภูมิสถาปตยกรรม 

งานศิลปหัตถกรรม 

งานประติมากรรม และ

งานระบบตาง ๆ รวมทั้ง

คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กับการดําเนินการ

2,000,000 - - ความพึงพอใจ

ของผูมาติดตอ

ราชการ

สถานที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

และเปนที่ประทับใจของผูมา

ติดตอราชการ

สํานักการชาง

(2559 :  1,980,0000) 
(2558 :    -    ) 

(2559 : 2,000,000) 
(2558 : 2,000,000) 



- 390 -

- 390 - แผน 60 - 62 (อบจ.ชม) บริหารจัดการบานเมืองที่ดี         

4. แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร (ผ.01)   

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

25 กอสรางอาคารหอประชุม

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

สวนแยก (เขตใต)

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรองรับผูเขารวมประชุม 

2. เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน 

    งานรัฐพิธีไดอยางเหมาะสม

กอสรางอาคารหอประชุม

ขนาด 300 คน

10,000,000 - - กอสรางแลวเสร็จ

100 %

1. สามารถรองรับ 

    ผูเขารวมประชุมได         

 2. มีสถานที่สําหรับการ

    จัดกิจกรรมตาง ๆ 

    ไดอยางเหมาะสม

สํานักการชาง

(2559 : 10,000,000) 
(2558 : 10,000,000) 



บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
(อปท.)

(ผ.02/1)



(ยุทธศาสตร อปท. จ.เชียงใหม)

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม



- 391 -

- 391 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําหวยแมงาย

บานเมืองงาย หมูที่ 1 

ตําบลเมืองงาย 

(เขต ทต.เมืองงาย) 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานสบงาย หมูที่ 5  

ตําบลเมืองงาย 

(เขต ทต.พระธาตุปูก่ํา) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 ทต.เมืองงาย สํานักการชาง 

2 ขุดลอกลําหวยแมทก  

บานแปลง 1 หมูที่ 2  

ตําบลมืดกา 

เชื่อมบานแมทก หมูที่ 5  

ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

1,600,000 - - 1,600,000 ทต.ทาเดื่อ-มืดกา สํานักการชาง 

3 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานโละ หมูที่ 1 

ตําบลสันตนหมื้อ 

เชื่อมบานปาแดด  หมูที่ 2 

ตําบลบานหลวง  

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

3,100,000 - - 3,100,000 อบต.สันตนหมื้อ สํานักการชาง 

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ



- 392 -

- 392 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

4 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานฮองหาหลวง หมูที่ 5 

ตําบลแมนาวาง

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

21,790,000 - - 21,790,000 อบต.แมนาวาง สํานักการชาง 

5 กอสรางสะพานคอนกรึต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําฝาง 

บานโฮง หมูที่ 6 

ตําบลแมอาย 

เชื่อมบานฮางต่ํา หมูที่ 4 

ตําบลแมนาวาง 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

20,000,000 - - 20,000,000 ทต.แมอาย สํานักการชาง 

6 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมฮาง หมูที่ 6 

ตําบลแมสาว 

เชื่อมบานสันปาเหียว หมูที่ 7

ตําบลสันตนหมื้อ 

อําเภอแมอาย  

จังหวัดเชียงใหม

6,000,000 - - 6,000,000 อบต.แมสาว สํานักการชาง 



- 393 -

- 393 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมสูนนอย หมูที่ 3

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5

ตําบลสันทราย

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

3,250,000 - - 3,250,000 อบต.แมสูน สํานักการชาง 

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานมอนปนใต  หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน  หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

7,781,000 - - 7,781,000 อบต.มอนปน สํานักการชาง 

9 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานตนหนุน  หมูที่ 5  

ตําบลเวียง 

(เขต ทต.เวียงฝาง)

เชื่อมบานสันทรายคองนอย 

หมูที่ 6  ตําบลเวียง  

(เขต อบต.เวียง)

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

3,627,000 - - 3,627,000 ทต.เวียงฝาง สํานักการชาง 



- 394 -

- 394 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองพนัง หมูที่ 1 

ตําบลโปงน้ํารอน  

เชื่อมบานใหมชยาราม หมูที่ 19

ตําบลเวียง  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

2,964,400 - - 2,964,400 อบต.โปงน้ํารอน สํานักการชาง 

11 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําใจ  

บานแมใจเหนือ หมูที่ 8  

ตําบลเวียง  

เชื่อมบานหนองพนัง หมูที่ 1

ตําบลโปงน้ํารอน  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1,913,000 - - 1,913,000 อบต.เวียง สํานักการชาง 

12 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

บานทา หมูที่ 2  

ตําบลปงตํา

เชื่อมบานดง  หมูที่ 5  

ตําบลแมทะลบ  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

2,621,000 - - 2,621,000 ทต.ไชยปราการ สํานักการชาง 



- 395 -

- 395 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

13 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทา หมู 4  

ตําบลหนองบัว 

(เขต ทต.หนองบัว)

เชื่อมบานหนองบัว หมูที่ 3  

ตําบลหนองบัว 

(เขต ทต.ไชยปราการ)

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

4,316,000 - - 4,316,000 ทต.หนองบัว สํานักการชาง 

14 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาแดง หมูที่ 2  

ตําบลแมทะลบ

เชื่อมบานทา หมูที่ 2  

ตําบลปงตํา  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

4,252,800 - - 4,252,800 อบต.แมทะลบ สํานักการชาง 

15 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยมวง หมู 6 

ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ

เชื่อมบานดงปาลัน หมูที่ 2

ตําบลแมขา 

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

8,325,900 - - 8,325,900 ทต.ไชยปราการ สํานักการชาง 



- 396 -

- 396 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนซอยบานสันปาตึง

บานมวงปอก หมูที่ 3 

ตําบลแสนไห

เชื่อมบานมวงเครือ หมูที่ 4 

ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

1,962,000 - - 1,962,000 ทต.แสนไห สํานักการชาง 

17 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมมะกายยอน หมูที่ 3 

ตําบลเปยงหลวง 

เชื่อมบานสันดวงดี หมูที่ 1 

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

2,071,800 - - 2,071,800 อบต.เปยงหลวง สํานักการชาง 

18 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังมะริว

(บานหวยบาน) หมูที่ 2 , 

บานหลวง หมูที่ 4 

ตําบลเมืองคอง 

เชื่อมบานนาเลา หมูที่ 10 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 อบต.เมืองคอง สํานักการชาง 



- 397 -

- 397 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

19 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานเชียงดาว หมูที่ 6 

ตําบลเชียงดาว

(เขต ทต.เชียงดาว) 

เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว 

(เขต อบต.เชียงดาว)

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

6,007,000 - - 6,007,000 ทต.เชียงดาว สํานักการชาง 

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายแยกทางหลวงสาย 107 

บานวังจอม หมูที่ 4 

ซอย 37 ตําบลเชียงดาว

(เขต ทต.เชียงดาว) 

เชื่อมทางหลวงสาย 107 

เลี่ยงเมือง 

บานศรีสะอาด หมูที่ 15 

ตําบลเชียงดาว 

(เขต อบต.เชียงดาว) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

2,457,000 - - 2,457,000 อบต.เชียงดาว สํานักการชาง 

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองแขม หมูที่ 11 

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบานหนองเตา หมูที่ 15 

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

8,182,500 - - 8,182,500 ทต.เมืองนะ สํานักการชาง 



- 398 -

- 398 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมตุงติง หมูที่ 5 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานแมแพะ หมูที่ 2 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

857,000 - - 857,000 อบต.แมสาบ สํานักการชาง 

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปอก หมูที่ 5

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานโปงไคร หมูที่ 5

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

857,000 - - 857,000 อบต.สะเมิงเหนือ สํานักการชาง 

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมขะปู หมูที่ 3 ,

บานหวยน้ําจาง หมูที่ 6 

ตําบลบอแกว 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

5,450,000 - - 5,450,000 อบต.บอแกว สํานักการชาง 



- 399 -

- 399 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมแว หมูที่ 2 ,

บานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบานขุนสาบ หมูที่ 6 

ตําบลแมสาบ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

850,000 - - 850,000 อบต.ยั้งเมิน สํานักการชาง 

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทรายมูล หมูที่ 5 

ตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหนองมณฑา หมูที่ 16

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

867,000 - - 867,000 ทต.สะเมิงใต สํานักการชาง 

27 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานมวงหลวง หมูที่ 10

ตําบลเขื่อนผาก

อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1,200,000 - - 1,200,000 ทต.น้ําแพร สํานักการชาง 



- 400 -

- 400 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

28 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันคะมอก หมูที่ 1  

ตําบลปาตุม

เชื่อมบานสันยาว หมูที่ 2

ตําบลปาไหน 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

2,385,000 - - 2,385,000 ทต.ปาตุม สํานักการชาง 

29 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามแมน้ําขอด 

บานหลวง หมูที่ 6 -

บานแมสายปาเมี่ยง หมูที่ 7

ตําบลโหลงขอด 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหวยน้ํากืน หมูที่ 13

ตําบลแมเจดีย 

อําเภอเวียงปาเปา  

จังหวัดเชียงราย

7,200,000 - - 7,200,000 อบต.โหลงขอด สํานักการชาง 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 3 - 

บานมวงหลวง หมูที่ 10 -

บานเขื่อนผาก หมูที่ 2

ตําบลเขื่อนผาก

เชื่อมบานโละปาตอง หมูที่ 5

ตําบลน้ําแพร  

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

4,500,000 - - 4,500,000 อบต.เขื่อนผาก สํานักการชาง 



- 401 -

- 401 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

31 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาไหน หมูที่ 1 

ตําบลปาไหน 

เชื่อมบานแมกอย หมูที่ 6 

ตําบลเวียง 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1,730,000 - - 1,730,000 ทต.ปาไหน สํานักการชาง 

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองบัว หมูที่ 1 

ตําบลสันปายาง 

เชื่อมบานหนองบัวหลวง 

หมูที่ 9 ตําบลสบเปง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

3,003,500 - - 3,003,500 อบต.สันปายาง สํานักการชาง 

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานผึ้ง หมูที่ 3 

ตําบลแมหอพระ

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 4 

ตําบลชอแล 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1,952,700 - - 1,952,700 ทต.แมหอพระ สํานักการชาง 



- 402 -

- 402 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

34 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานพัฒนา หมูที่ 8 

ตําบลสันมหาพน

เชื่อมบานทุงสีทอง หมูที่ 10 

ตําบลขี้เหล็ก

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

6,235,000 - - 6,235,000 ทต.สันมหาพน สํานักการชาง 

35 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กพรอมถมไหลทาง 

บานหนองบัว หมูที่ 7 

ตําบลแมแตง 

เชื่อมบานหนองผึ้ง หมูที่ 18 

ตําบลอินทขิล

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1,828,000 - - 1,828,000 ทต.แมแตง สํานักการชาง 

36 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนลุง หมูที่ 4 

ตําบลบานชาง

เชื่อมบานเมืองกึ้ด หมูที่ 1 

ตําบลกึ้ดชาง 

อําเภอเแมแตง  

จังหวัดเชียงใหม

1,303,000 - - 1,303,000 อบต.บานชาง สํานักการชาง 



- 403 -

- 403 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

37 กอสรางพนังกั้นดิน

พรอมราวกันตก 

พรอมถมดินขยายผิวถนน

บานปาใผ หมูที่ 3 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม

เชื่อมบานแมโจ หมูที่ 4 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

10,820,000 - - 10,820,000 ทต.เหมืองแกว สํานักการชาง 

38 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมริม 

บานโองนอก หมูที่ 10 

ตําบลแมแรม 

เชื่อมบานเหมืองผารวมใจ 

หมูที่ 5 ตําบลริมเหนือ 

อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

15,000,000 - - 15,000,000 ทต.แมแรม สํานักการชาง 

39 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยทราย หมูที่ 3 -

บานหัวฝาย หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย 

เชื่อมบานนาหึก หมูที่ 1 -

บานสะลวงนอก หมูที่ 3  

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

20,124,000 - - 20,124,000 อบต.หวยทราย สํานักการชาง 



- 404 -

- 404 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองอาบชาง

(บนดอยฝงขวา) หมูที่ 1

ตําบลสันโปง 

เชื่อมบานหวยน้ําริน หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

4,673,200 - - 4,673,200 ทต.สันโปง สํานักการชาง 

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เลียบคลองชลประทาน

สายใหญแมแตง

ฝงทิศตะวันตก 

บานสันคะยอม หมูที่ 2 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3

ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

2,364,600 - - 2,364,600 ทต.ขี้เหล็ก สํานักการชาง 

42 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บริเวณปากทางซอย 10 

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานทาวังทอง หมูที่ 5

ตําบลริมใต  

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

- 2,080,000 - 2,080,000 อบต.แมสา สํานักการชาง 



- 405 -

- 405 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

43 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

บานมวงคํา หมูที่ 3 

ตําบลโปงแยง 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

- 7,500,000 - 7,500,000 อบต.โปงแยง สํานักการชาง 

44 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมสาหลวง หมูที่ 3 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานปารวก หมูที่ 6 

ตําบลดอนแกว

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

- 15,359,000 - 15,359,000 อบต.ดอนแกว สํานักการชาง 

45 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต

บานสะลวงนอก 

(หมวดหมวกเตยพัฒนา) 

หมูที่ 3 ตําบลสะลวง 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานสันปาตึง หมูที่ 3 

ตําบลสันปายาง

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

- 1,482,000 - 1,482,000 อบต.สะลวง สํานักการชาง 



- 406 -

- 406 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

46 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บริเวณถนนเลียบกําแพง

สนามบินนานาชาติเชียงใหม

บานชางทอง หมูที่ 7 

ตําบลสุเทพ 

เชื่อมบานปาเปา หมูที่ 10 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

2,054,000 - - 2,054,000 ทต.สุเทพ สํานักการชาง 

47 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

เชื่อมถนนปากซอย 5 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1,612,200 - - 1,612,200 ทต.ปาแดด สํานักการชาง 

48 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขามลําน้ําคาว

บานศรีบัวเงิน หมูที่ 2 

ตําบลทาศาลา 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

เชื่อมบานสันกลางเหนือ 

หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

2,711,000 - - 2,711,000 ทต.ทาศาลา สํานักการชาง 



- 407 -

- 407 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

49 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ปากซอย 2 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

2,003,000 - - 2,003,000 ทม.แมเหียะ สํานักการชาง 

50 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานชางเคี่ยน หมูที่ 1 

ตําบลชางเผือก 

เชื่อมบานดอยสุเทพ หมูที่ 9

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - 2,000,000 ทต.ชางเผือก สํานักการชาง 

51 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

เสนทางบานหนองกนครุ 

หมูที่ 5 ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย  

เชื่อมบานทุงขาวตอกใหม 

หมูที่ 8 ตําบลหนองแหยง 

และบานศรีวังธาร หมูที่ 8 

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

2,360,000 - - 2,360,000 ทต.เมืองเล็น สํานักการชาง 



- 408 -

- 408 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

52 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานปากาง หมูที่ 2 

ตําบลสันปาเปา 

เชื่อมบานรองสัก หมูที่ 1 

ตําบลสันนาเม็ง 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

2,100,000 - - 2,100,000 ทต.สันปาเปา สํานักการชาง 

53 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายบานแมยอยสันศรี 

หมูที่ 6 ตําบลสันพระเนตร

อําเภอสันทราย 

เชื่อมสะพานขามน้ํากวง 

บานปาขุย  หมูที่ 3 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

2,170,000 - - 2,170,000 ทต.สันพระเนตร สํานักการชาง 

54 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานดงเจริญชัย หมูที่ 6 

ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานทุงกอลาน หมูที่ 10 

และเชื่อมบานลวงเหนือ หมูที่ 4

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

2,953,000 - - 2,953,000 ทต.หนองแหยง สํานักการชาง 



- 409 -

- 409 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

55 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ขางตลาดหนองหาร 

บานหนองหาร หมูที่ 7 

ตําบลหนองหาร 

(เขต ทต.หนองหาร) 

เชื่อมบานหวยบงนอก หมูที่ 5 

ตําบลแมแฝกใหม 

(เขต ทต.เจดียแมครัว)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

657,000 - - 657,000 ทต.หนองหาร สํานักการชาง 

56 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายบานลวงเหนือ หมูที่ 4

ถึงบานขางน้ํา หมูที่ 7  

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด   

เชื่อมบานดงเจริญชัย หมูที่ 6

ตําบลหนองแหยง

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - 2,000,000 ทต.ลวงเหนือ สํานักการชาง 

57 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานแมกะเหนือ หมูที่ 1

ตําบลตลาดใหญ

เชื่อมบานปาฝาง หมูที่ 4 

ตําบลสงาบาน  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

2,063,000 - - 2,063,000 ทต.ตลาดใหญ สํานักการชาง 



- 410 -

- 410 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

58 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานโปงกุม หมูที่  4   

ตําบลปาเมี่ยง  

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานสหกรณหา หมูที่ 5    

ตําบลบานสหกรณ  

อําเภอแมออน  

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 ทต.ปาเมี่ยง สํานักการชาง 

59 กอสรางพนังกันตลิ่ง  

ลําหวยแมโปง  

ถนน ชม.5102 (ถนน อบจ.)

บานปาไผ หมูที่ 2 ,

บานหวยอาง หมูที่ 6

ตําบลแมโปง  

เชื่อมบานแมฮอยเงินใต หมูที่ 2

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1,570,000 - - 1,570,000 ทต.แมโปง สํานักการชาง 

60 ปรับปรุงผิวจราจร  

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

บานปาเหียง  หมูที่ 5  

ตําบลปาลาน 

(เขต ทต.สงาบาน)  

เชื่อมบานปาสักนอย หมูที่  9

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1,121,000 - - 1,121,000 ทต.สงาบาน สํานักการชาง 



- 411 -

- 411 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

61 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

พรอมขยายไหลทาง 

และวางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายสามแยกซอย 3

บานหัวทุง  หมูที่ 5

ตําบลทรายมูล 

(เขต ทต.สันกําแพง)

เชื่อมบานรอง หมูที่ 11

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

2,326,000 - - 2,326,000 ทต.สันกําแพง สํานักการชาง 

62 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สาย ชม.2021 

(ถนน อบจ.)

บานปาสักขวาง หมูที่ 13

ตําบลสันกําแพง

(เขต อบต.สันกําแพง)

เชื่อมบานรอง  หมูที่ 11

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1,135,000 - - 1,135,000 อบต.สันกําแพง สํานักการชาง 

63 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานแมจอง-มวงโตน

(อบจ.ชม.2012)

บานสันเขาแคบกลาง หมูที่ 4

ตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานไร  หมูที่ 6

ตําบลแมฮอยเงิน

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1,778,000 - - 1,778,000 ทต.หวยทราย สํานักการชาง 



- 412 -

- 412 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

64 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานไรพัฒนา ซอย1

หมูที่ 8  ตําบลแมปูคา

เชื่อมบานหมอ หมูที่ 5

ตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

786,000 - - 786,000 ทต.แมปูคา สํานักการชาง 

65 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานปาหา หมูที่ 9 ,

บานแมผาแหน หมูที่ 6 ,

บานริมออน หมูที่ 3

ตําบลออนใต  

เชื่อมบานใหม หมูที่ 10

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

3,558,500 - - 3,558,500 ทต.ออนใต สํานักการชาง 

66 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําแมออน

บานรองวัวแดง  หมูที่ 3

ตําบลรองวัวแดง  

เชื่อมบานมวงยาประสิทธิ์  

หมูที่ 2  ตําบลแชชาง

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

- 2,381,000 - 2,381,000 อบต.รองวัวแดง สํานักการชาง 



- 413 -

- 413 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานปอก หมู 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานปางปาไร หมู 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

2,200,000 - - 2,200,000 อบต.หวยแกว สํานักการชาง 

68 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายทางบานสหกรณ หมู 2 

ตําบลบานสหกรณ

เชื่อมบานออนหลวย หมู 6 

ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

2,600,000 - - 2,600,000 อบต.บานสหกรณ สํานักการชาง 

69 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายพระนอน - หนองแฝก

บานเชียงยืน หมูที่ 4 

ตําบลยางเนิ้ง 

เชื่อมบานหนองแฝก หมูที่ 4

ตําบลหนองแฝก 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

3,446,000 - - 3,446,000 ทต.ยางเนิ้ง สํานักการชาง 



- 414 -

- 414 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

70 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสะลาบ หมูที่ 7

ตําบลชมภู 

เชื่อมบานฮองกอก หมูที่ 9

ตําบลสารภี  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1,201,000 - - 1,201,000 ทต.ชมภู สํานักการชาง 

71 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองโปง หมูที่ 2

ตําบลทากวาง 

เชื่อมบานน้ําโจ หมูที่ 6

ตําบลดอนแกว 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - 2,000,000 ทต.ทากวาง สํานักการชาง 

72 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหัวดง หมูที่ 7, 

บานไรดง หมูที่ 8 

ตําบลขัวมุง 

เชื่อมบานทาสองแคว หมูที่ 3

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

2,100,400 - - 2,100,400 ทต.ขัวมุง สํานักการชาง 



- 415 -

- 415 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

73 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต  

สายบานกูแดง หมูที่ 6 

ตําบลหนองแฝก 

เชื่อมบานดอนแกว หมูที่ 5 

ตําบลดอนแกว  

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1,434,000 - - 1,434,000 ทต.หนองแฝก สํานักการชาง 

74 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายเลียบคลองชลประทาน

ซอย 2 ขวา 21 ซาย

สายบานขุนคง หมูที่ 5 

ตําบลขุนคง 

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 7

ตําบลหนองแกว 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

994,200 - - 994,200 อบต.ขุนคง สํานักการชาง 

75 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณถนนสายหางดง - 

ทาขี้เหล็ก (ฝงขวา) 

บานสันทรายพัฒนา หมูที่ 9 

ตําบลหนองแกว 

เชื่อมบานถวาย หมูที่ 2 

ตําบลขุนคง  

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 ทต.หนองแกว สํานักการชาง 



- 416 -

- 416 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

76 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สาย ชม. 2116 (ถนน อบจ.)

บานตม หมูที่ 11 

ตําบลน้ําแพร  

เชื่อมบานฟอน หมูที่ 2 

ตําบลหนองควาย

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 ทต.น้ําแพรพัฒนา สํานักการชาง 

77 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณลําเหมืองดง 

จากบานคันธรส หมูที่ 13

ตําบลหนองตอง  

เชื่อมบานวัวลาย หมูที่ 7

ตําบลหารแกว  

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 ทต.หนองตอง

พัฒนา

สํานักการชาง 

78 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย 

บานปาแป - โรงวัว หมูที่ 7

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.แมทาชาง) 

เชื่อมบานแมขัก หมูที่ 5 

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.หางดง) 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 - - 1,000,000 ทต.แมทาชาง สํานักการชาง 



- 417 -

- 417 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

79 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานกอเกา  หมูที่ 4

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม)

เชื่อมบานไร  หมูที่ 5 

ตําบลทุงตอม 

(เขต ทต.สันปาตอง)

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1,250,000 - - 1,250,000 ทต.ทุงตอม สํานักการชาง 

80 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหัวริน หมูที่ 11 ,

บานปาจี้ หมูที่ 1 

ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานริมขาน หมูที่ 8

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1,250,000 - - 1,250,000 ทต.ทุงสะโตก สํานักการชาง 

81 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายคลองชลประทาน 23 ซาย

บานน้ําบอหลวง หมูที่ 2 

ตําบลน้ําบอหลวง 

เชื่อมบานปาตัน หมูที่ 4 

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1,250,000 - - 1,250,000 อบต.น้ําบอหลวง สํานักการชาง 



- 418 -

- 418 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

82 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต

ถนนเลียบคลองชลประทาน

บานรองขุด หมูที่ 10 

ตําบลแมกา 

เชื่อมบานดงปาซาง หมูที่ 6 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1,250,000 - - 1,250,000 อบต.แมกา สํานักการชาง 

83 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามคลองชลประทาน

บานสันปาตอง หมูที่ 1 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

เชื่อมบานสันปาตอง หมูที่ 1

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.ยุหวา)

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 ทต.สันปาตอง สํานักการชาง 

84 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปาตองใต หมูที่ 14 

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.ยุหวา) 

เชื่อมบานสันปาตองใต หมูที่ 14

ตําบลยุหวา 

(เขต ทต.สันปาตอง) 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

- 472,000 - 472,000 ทต.ยุหวา สํานักการชาง 



- 419 -

- 419 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

85 วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก

และขยายผิวจราจร 

ดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานทารวมใจ หมูที่ 7

ตําบลสันกลาง

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานน้ําบุน หมูที่ 10

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

- 1,720,000 - 1,720,000 อบต.สันกลาง สํานักการชาง 

86 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานพระเจาทองทิพย หมูที่ 6

ตําบลบานกลาง

(เขต ทต.บานกลาง) 

เชื่อมบานสันหาว หมูที่ 7 

ตําบลบานกลาง

(เขต อบต.บานกลาง) 

เชื่อมบานดงปางิ้ว หมูที่ 7 

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม

- 3,900,000 - 3,900,000 ทต.บานกลาง สํานักการชาง 

87 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 

ตําบลมะขุนหวาน 

เชื่อมบานสันกอเก็ต หมูที่ 10

ตําบลบานกลาง 

(เขต อบต.บานกลาง)

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

- 8,900,000 - 8,900,000 อบต.มะขุนหวาน สํานักการชาง 



- 420 -

- 420 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

88 วางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมบอพัก

และถมดินลูกรังหลังทอ

บานมะขามหลวง หมูที่ 2

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานสันจี้กุง หมูที่ 7

ตําบลทุงตอม

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

- 1,471,000 - 1,471,000 อบต.มะขามหลวง สํานักการชาง 

89 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานรองน้ํา หมูที่  7 

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานมะขุนหวาน หมูที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

- 2,055,500 - 2,055,500 อบต.มะขามหลวง สํานักการชาง 

90 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานมะขามหลวง หมูที่ 2

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานมะขุนหวาน หมูที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

- 1,403,700 - 1,403,700 อบต.มะขามหลวง สํานักการชาง 



- 421 -

- 421 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

91 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันโปง หมูที่ 3 

ตําบลดอนเปา 

(เขต ทต.แมวาง ) 

เชื่อมบานสันโปง หมูที่ 3 

ตําบลดอนเปา 

(เขต อบต.ดอนเปา) 

อําเภอแมวาง  

จังหวัดเชียงใหม

2,732,000 - - 2,732,000 ทต.แมวาง สํานักการชาง 

92 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจารจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานใหมสวรรค หมูที่ 7 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

4,909,800 - - 4,909,800 อบต.บานกาด สํานักการชาง 

93 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานกูลายมือ หมูที่ 4

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานผะนัง หมูที่ 10 

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

2,166,000 - - 2,166,000 อบต.ทุงรวงทอง สํานักการชาง 



- 422 -

- 422 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

94 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายบานปางขี้เหล็ก หมูที่ 1,

บานทุงปาคาใต หมูที่ 8 

ตําบลทุงป 

เชื่อมบานไรหลวง หมูที่ 3 

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 อบต.ทุงป สํานักการชาง 

95 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานเหลาปาฝาง หมูที่ ๒ 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานปาจี้ หมูที่ ๑ 

ตําบลทุงสะโตก  

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

2,400,000 - - 2,400,000 อบต.ดอนเปา สํานักการชาง 

96 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายเลียบลําเหมืองรองแสะ 

บานสามหลัง หมูที่ 8 

ตําบลสองแคว 

เชื่อมบานหวยทัง หมูที่ 12 

ตําบลดอยหลอ 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1,300,000 - - 1,300,000 ทต.สองแคว สํานักการชาง 



- 423 -

- 423 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

97 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานศรีแดนเมือง หมูที่ 6 

ตําบลยางคราม

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

7,640,000 - - 7,640,000 ทต.ยางคราม สํานักการชาง 

98 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยรากไมบน หมูที่ 9 

ตําบลยางคราม

เชื่อมบานใหมหนองหอย หมูที่ 6

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

10,060,000 - - 10,060,000 ทต.ยางคราม สํานักการชาง 

99 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายวัดปาอัมพวัน 

บานโทกเสือ หมูที่ 18,

บานวังธารทอง หมูที่ 22 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

647,000 - - 647,000 อบต.ดอยหลอ สํานักการชาง 



- 424 -

- 424 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานหวยสมปอย 

(หยอมบานหินเหล็กไฟ) 

หมูที่ 4, บานขุนแตะ หมูที่ 5 

ตําบลดอยแกว 

เชื่อมบานขุนยะ หมูที่ 19 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

34,000,000 - - 34,000,000 ทต.ดอยแกว สํานักการชาง 

101 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนชินาประชาศรี 

บานสี่แยกนอย หมูที่ 6 

ตําบลขวงเปา

(เขต ทต.จอมทอง) 

เชื่อมถนนบานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

(เขต ทต.บานหลวง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

3,236,500 - - 3,236,500 ทต.จอมทอง สํานักการชาง 

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานหวยหา หมูที่ 11  

ตําบลแมสอย 

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

9,403,000 - - 9,403,000 ทต.แมสอย สํานักการชาง 



- 425 -

- 425 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5, 

บานเดนตะวันใต หมูที่ 20, 

บานสบเตี๊ยะ หมูที่ 2 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

6,347,900 - - 6,347,900 ทต.สบเตี๊ยะ สํานักการชาง 

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทากอมวง หมูที่ 10 

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยพัฒนา หมูที่ 13 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

23,400,000 - - 23,400,000 ทต.บานแปะ สํานักการชาง 

105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางทุงเมืองกลาง 

บานเมืองกลาง หมูที่ 11, 

บานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

- 20,943,000 - 20,943,000 ทต.บานหลวง สํานักการชาง 



- 426 -

- 426 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

106 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต  

บานปาขาม หมูที่ 2 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด

เชื่อมบานบงตัน หมูที่ 5  

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

5,214,000 - - 5,214,000 ทต.บานตาล สํานักการชาง 

107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแควมะกอก หมูที่ 1

ตําบลฮอด

เชื่อมบานโคงงาม หมูที่ 7 

ตําบลหางดง

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1,270,000 - - 1,270,000 อบต.ฮอด สํานักการชาง 

108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลอง หมูที่ 1 

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.ทาขาม) 

เชื่อมถนนเลียบแนวเขตอุทยาน

แหงชาติออบหลวง 

บานดอยคํา หมูที่ 8 

ตําบลหางดง 

(เขต อบต.หางดง) 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1,306,500 - - 1,306,500 ทต.ทาขาม สํานักการชาง 



- 427 -

- 427 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

109 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานกองปะ หมูที่ 7 

ตําบลบอสลี 

เชื่อมบานแมลายเหนือ หมูที่ 5 

(หยอมบานกังแส)  

ตําบลบอหลวง

อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม

15,556,000 - - 15,556,000 อบต.บอสลี สํานักการชาง 

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางบานใหมยูงทอง 

หมูที่ 10, 

บานตีนตก หมูที่ 8,

บานดอยแอก หมูที่ 2,  

บานแมลายดวงจันทร หมูที่ 9   

ตําบลนาคอเรือ 

อําเภอฮอด  

เชื่อมบานทุงจําเริง หมูที่ 3  

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

15,650,000 - - 15,650,000 อบต.นาคอเรือ สํานักการชาง 

111 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานสันปาดํา หมูที่ 6 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - 2,000,000 อบต.ดอยเตา สํานักการชาง 



- 428 -

- 428 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

112 กอสรางถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต 

สายดอยหิน 

บานหนองผักบุง หมูที่ 4 

ตําบลบงตัน 

เชื่อมบานวังหลวง หมูที่ 4 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

9,000,000 - - 9,000,000 อบต.บงตัน สํานักการชาง 

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแอนใหม หมูที่ 2 

ตําบลบานแอน 

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1,659,000 - - 1,659,000 อบต.บานแอน สํานักการชาง 

114 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมลานหลวง หมูที่ 3 

ตําบลยางเปยง 

เชื่อมบานแมหลองหลวง 

หมูที่ 3  ตําบลสบโขง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1,678,200 - - 1,678,200 อบต.ยางเปยง สํานักการชาง 



- 429 -

- 429 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงตนงิ้ว 

(ปอกบานพะกะเซ) หมูที่ 11   

ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานพะนอคี หมูที่ 10

ตําบลแมหละ 

อําเภอทาสองยาง

จังหวัดตาก

2,055,000 - - 2,055,000 อบต.แมตื่น สํานักการชาง 

116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสงิน หมูที่ 13 

ตําบลนาเกียน 

เชื่อมบานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1,950,000 - - 1,950,000 อบต.นาเกียน สํานักการชาง 

117 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานโหงกูขาว หมูที่ 1 

ตําบลมอนจอง 

เชื่อมบานปาคา หมูที่ 3 

ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1,829,600 - - 1,829,600 อบต.มอนจอง สํานักการชาง 



- 430 -

- 430 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

118 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมหลองหลวง หมูที่ 3 

ตําบลสบโขง 

เชื่อมบานแมโขง หมูที่ 2 

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1,320,200 - - 1,320,200 อบต.สบโขง สํานักการชาง 

119 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานกองแขกเหนือ 

หมูที่ 7 ตําบลกองแขก  

เชื่อมบานยางสาน หมูที่ 8 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 อบต.กองแขก สํานักการชาง 

120 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานแมปาน-บานสันเกี๋ยง 

บานดอยสันเกี๋ยง หมูที่ 17 

ตําบลชางเคิ่ง  

เชื่อมบานผานัง หมูที่ 2 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 อบต.ชางเคิ่ง สํานักการชาง 



- 431 -

- 431 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

121 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานไร หมูที่ 10 

ตําบลทาผา  

เชื่อมบานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 อบต.บานทับ สํานักการชาง 

122 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

สายเจริญนิรันดร  

บานชางเคิ่งบน หมูที่ 12

ตําบลชางเคิ่ง 

(เขต ทต.แมแจม)  

เชื่อมบานหวยริน หมูที่ 9 

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต อบต.ชางเคิ่ง) 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1,500,000 - - 1,500,000 ทต.แมแจม สํานักการชาง 

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานกิ่วโปง หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง 

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม.5050 

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

2,631,900 - - 2,631,900 อบต.แจมหลวง สํานักการชาง 



- 432 -

- 432 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

124 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมตะละมง หมูที่ 7 

ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

3,714,800 - - 3,714,800 อบต.แมแดด สํานักการชาง 

125 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเจ็ดหนวย หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

เชื่อมบานใหมพัฒนา หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

2,123,000 - - 2,123,000 อบต.บานจันทร สํานักการชาง 

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานนาเกล็ดหอย หมูที่ 6 

ตําบลแจมหลวง

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม. 5050 

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

3,349,700 - - 3,349,700 อบต.แจมหลวง สํานักการชาง 



- 433 -

- 433 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวม

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ

งบประมาณ

127 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางบานแมแดดนอย 

หมูที่ 4, 

บานแมตะละใต หมูที่ 3 

ตําบลแมแดด  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

3,714,800 - - 3,714,800 อบต.แมแดด สํานักการชาง 

464,119,600 69,667,200 - 533,786,800
รวมทั้งสิ้นจํานวน 127 โครงการ



(ยุทธศาสตร อปท. จ.เชียงใหม)

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



- 434 -

- 434 -

ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน

น้ําพุรอนมะลิกา

บานหวยสาน หมูที่ 10 

ตําบลทาตอน  

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - 2,000,000 อบต.ทาตอน สํานักการชาง

2 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เขาสูอุทยานแหงชาติ

ดอยเวียงผา 

บานแพะเศรษฐี หมูที่ 16 - 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8  

ตําบลศรีดงเย็น  

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

25,981,200 - - 25,981,200 อบต.ศรีดงเย็น สํานักการชาง

3 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

เขาสูแหลงทองเที่ยวสถานี

สาธิตและถายทอดการเกษตร 

ปาไมสิ่งแวดลอม อันเนื่อง

มาจากพระราชดําริฯ 

บานเปยงหลวง หมูที่  1

เชื่อมบานแปกแซม 

หมูที่ 6 ตําบลเปยงหลวง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

33,448,000 - - 33,448,000 อบต.เปยงหลวง สํานักการชาง

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

งบประมาณ
หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบรวม
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ผ. 02/1

2560 2561 2562

(บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีประสานแผนโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ

งบประมาณ
หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบรวม

4 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายโรงพยาบาลดอยหลอ

ถึงแหลงทองเที่ยวผาชอ 

บานเวียงทอง หมูที่ 25 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

659,000 - - 659,000 อบต.ดอยหลอ สํานักการชาง

5 ขุดลอกลําน้ําปง

เพื่อการทองเที่ยว

อําเภอดอยเตา

บริเวณทะเลสาบดอยเตา 

บานแปลง 5 หมูที่ 3 

ตําบลทาเดื่อ 

อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

24,500,000 - - 24,500,000 อบต.ทาเดื่อ สํานักการชาง

6 ปรับปรุงภูมิทัศน

ศูนยการเรียนรู

ทางวัฒนธรรม 

(ดอนศาล) 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

5,000,000 - 5,000,000 ทต.ทาผา สํานักการชาง

91,588,200 - - 91,588,200รวมทั้งสิ้นจํานวน 6 โครงการ



สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผลโครงการ
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สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง 

วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เม่ือดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 

การดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลัง 

ท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว     

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการกําหนดข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

1. การติดตาม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการติดตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวน

จังหวัด ดังนี้ 

- การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค       

เพ่ือทราบวายุทธศาสตรการพัฒนาฯ นั้น สอดคลองตอยุทธศาสตรดานตาง ๆ ในระดับชาติและ

ระดับจังหวัดมาก / นอยเพียงใด 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบวา

แผนงาน / โครงการ และการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาสามป

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสอดคลองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมและตอบสนองนโยบายผูบริหารเพียงใด  

- การติดตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ    

การปฏิบัติงานวาถูกตองตามกิจกรรม และหวงระยะเวลาการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว

หรือไมและทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีแตละสวนราชการในสังกัดไดปฏิบัติวามีผลคืบหนาไป

มากนอยเพียงใด   
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จากการติดตามจะทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมได

ดําเนินการวาตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม และเปนขอมูล

ในการนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในคราวตอไป   

2. การประเมินผล องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการประเมินผลความสําเร็จ 

ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ได กําหนดขอบขาย รายละเอียดเพ่ือใช 

ในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสนอผูบริหารอนุมัติและ

มอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาในมิติตางๆ 

เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ ท่ีแทจริงของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คุณภาพการให 

บริการตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

อีกท้ังการประเมินผลโดยหนวยงานภายนอกทําใหประชาชนไดเห็นถึงความโปรงใส ความนาเชื่อถือของ 

ผลการประเมินท่ีเปนหลักวิชาการอยางแทจริง ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลทําใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดนําไปพิจารณากําหนดนโยบายและปรับปรุงการใหบริการสาธารณะแกประชาชนให

เกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินไว คือ 

- การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม 

- การติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการติดตามปละ 4 ครั้ง  

รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ

ติดตามปละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการประเมินผล 

ปละ 1 ครั้ง โดยดําเนินการประเมินผลตั้งแตเดือน ตุลาคม  –  ธันวาคม ของทุกป  

เพ่ือสรุปผลรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบและนําเสนอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ตลอดจนปดประกาศใหประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป ซ่ึงองคการบริหาร 

สวนจังหวัดเชียงใหม อาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทน 

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 วิธีในการติดตามและประเมินผล  

 ระเบียบ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กําหนดวาการบริหาร

ราชการแผนดินตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและทรัพยากร

ใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดมีการตรา

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหองคกร

ภาครัฐตองนําหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสูการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้  

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการลวงหนา 

โดยแผนดังกลาวตองกําหนดใหมีรายละเอียดข้ันตอนระยะเวลางบประมาณดําเนินการ เปาหมาย ผลสัมฤทธิ์ 

ภารกิจและตัวชี้วัดความสําเร็จ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล  

เพ่ือตอบสนองตอแนวทางดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใชระเบียบวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติ โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันจัดทํา/ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของตนเอง  

โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของทรัพยากร ความคุมคาและประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญและเพ่ือให

เกิดผลในทางปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยจัดทํา

แผนพัฒนาสามป เพ่ือกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณดําเนินการในการตอบสนองตอ

ประชาชน 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพ่ือท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จะไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปตอไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย  

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน

ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
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ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ ๓๐ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(๑)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขายและ

รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอ

ผูบริหารทองถ่ิน 

(๒)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 

(๓)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 

(๔)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน 

(๕)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ 

โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศ 

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันการติดตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว ดังนี้ 

1. นางมยุรี  ยกตรี ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ    

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

 เขตเลือกตั้งอําเภอเมืองฯ เขต 1 

3. นายสุพล  ณ วิชัย สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอําเภอสันทราย เขต 2 

4. นางอารีย  ชัยขัน สมาชิกสภา อบจ.ชม.   กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอําเภอแมแตง เขต 1 

5. นายณรงค  เอกวนาการ ผูแทนประชาคมจังหวัด กรรมการ  

6. นายสมฤทธิ์  ไหคํา ผูแทนประชาคมจังหวัด กรรมการ 

 

 



- 441 - 

7. นายไพรินทร  ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกัน กรรมการ 

 และบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม  

8. นางสาวกัญจนา  กลิ่นทอง แรงงงานจังหวัดเชียงใหม กรรมการ 

9. นายวิสูตร  บัวชุม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม กรรมการ  

11. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจ

ติดตามผลการดําเนินงาน ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานตามโครงการ รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือนําไป

ปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีวิธีในการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้ 

1) การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เปนการพิจารณาจากความพึงพอใจและการบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการตอ

กลุมเปาหมายใน 7 ยุทธศาสตร 

2) การประเมินผลการดําเนินงานตามบทบาทของการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ของตนเอง 

3) การประเมินประสิทธิผลขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

วามีผลการดําเนินงานท่ีบรรลุจุดมุงหมายและสามารถถายทอดยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติได 

อยางมีประสิทธิภาพ เนนการกระจายงบประมาณในการดําเนินโครงการอยางโปรงใสและ

สมเหตุสมผล 

4) การประเมินตรวจเย่ียมและติดตามการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน  

ไมนอยกวา 4 ครั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากแผนการดําเนินงานองคการบริหาร 

สวนจังหวัดเชียงใหม และแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใหครอบคลุม

ยุทธศาสตรอยางนอย 4 ดาน 
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4.3 กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

1) เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณบุคลากรท่ีเก่ียวของ

กับการดําเนินโครงการ ท้ังนี้แบบสอบถามมีการกําหนดคาความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และการให

แสดงความคิดเห็นปลายเปด ตามลักษณะของกลุมตัวอยาง และตามการประเมินตัวบงชี้  

2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. การเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ 

3. การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม  

4. การเก็บขอมูลจากการตรวจเยี่ยมพ้ืนท่ี โดยสํารวจความคิดเห็นของประชาชนซ่ึงไดรับ

ประโยชนจากการดําเนินโครงการในแตละพ้ืนท่ี และผูนําชุมชนในแตละพ้ืนท่ี ไดแก 

ประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอาศัยอยูในพ้ืนท่ี กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหาร/เจาหนาท่ีของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนภาคประชาชน และผูแทนภาคเอกชน โดยการสุมตวัอยาง

แบบเจาะจง ตามลักษณะโครงการและจัดทําแบบประเมินโครงการในแตละพ้ืนท่ี 

โดยกระจายในลักษณะท้ัง 4 โซน ทางภูมิศาสตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

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

อ.ดอยเตา และ อ.อมกอย 

- โซนท่ี 2 ไดแก อ.แมอาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว  

อ.พราว และ อ.แมแตง 

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

อ.สันปาตอง อ.แมวาง และ อ.ดอยหลอ 

- โซนท่ี 4 ไดแก อ.เมือง อ.แมริม และ อ.สันทราย 

3) การสุมติดตามโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร โดยใชขนาดตัวอยางเทากับ รอยละ 15 ของ

จํานวนโครงการท้ังหมด ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเชิงเดียว และเปนสัดสวนกับจํานวนยุทธศาสตร

ในแตละดาน ท้ังนี้จะติดตามในดานงบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานะของโครงการและ

ผลการดําเนินโครงการ 

 

 



ภาคผนวก ก.
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แผน 60 - 62 (ภาคผนวก ก.)     

         สวนจังหวัดเชียงใหม

(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

(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 
อําเภอแมวาง

(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

ภาคผนวก ก

  1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลขององคการบริหาร

  1.2 งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ฝายกอสรางฯ)

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมืองานกอสราง (ยุทธที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ขอ 5)
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(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

(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
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(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

(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

(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
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(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

(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
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(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)

(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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       สวนจังหวัดเชียงใหม

(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

(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 
อําเภอแมวาง

(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

ภาคผนวก ข
โครงการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และสารหลอลื่น (ยุทธที่ 1 แนวทางที่ 1.2 ขอ 6)

(ฝายกอสรางฯ)

1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลขององคการบริหาร

1.2 งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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(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

(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
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(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

(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

(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
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(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

(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
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(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)

(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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  2.1 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

(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

(ฝายเครื่องจักรกล)
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(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

(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
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(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

(44) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแรมหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแมแรม เชื่อม บานโปงไคร หมูที่ 5 ตําบลโปงแยง 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(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
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(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

(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
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(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

(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
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(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

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

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

(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

(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
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(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

(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) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเชียงดาว หมูที่ 6 เขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(2) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานวังจอม หมูที่ 4 เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(3) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหม หมูที่ 1 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(4) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหลวง หมูที่ 4 ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
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(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) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันปาเกี๊ยะ หมูที่ 11 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(12) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(13) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานศรีคําชมพู หมูที่ 3 ตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(14) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(15) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมคาปู หมูที่ 3 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

(16) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดงหลวง หมูที่ 6 ตําบลหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

(17) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกอสะเลียม หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(18) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บริเวณที่สาธารณะ 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

(25) โครงการขุดเจาะบอบาดาล 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) โครงการขุดเจาะบอบาดาล 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) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโมงหลวง หมูที่ 6 ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(35) โครงการขุดเจาะบอบาดาล 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 
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(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 ที่ทําการ อบต.โปงน้ํารอน 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 

(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 
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(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 

(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) โครงการขุดเจาะบอบาดาล 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 
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(119) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันปาสัก หมูที่ 6 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(120) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโพธิทอง หมูที่ 11 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

(121) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานดง  หมูที่ 5  ตําบลแมสาว  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(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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