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ส่วนท่ี 1 

บทน า 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากเพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรแล้วการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้

อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

- นโยบายของรัฐบาล  

- แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

- ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด  

- นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558– 2562)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมจ่งึได้ทบทวนแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่ (พ.ศ.2557 -2559) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ และนโยบายของผู้บริหาร

ท้องถิ่นที่จะด าเนินการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเพื่อสนองตอบ

ความตอ้งการของประชาชนได้ตรงตามสภาพความเป็นจริงในสังคมหรอืตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหาร

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายยุทธศาสตร์และ

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งการก าหนดโครงการ /กิจกรรมตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนา     

ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยง

กับวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่าง ๆ และที่ส าคัญองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่จะได้น าแผนพัฒนาไปด าเนนิการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น         

พ.ศ. 2548  ข้อ 4 

“…แผนพัฒนาหมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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จัดแสดงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน 

“แผนพัฒนาสามปี” หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน /

โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า

ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี…” 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

แผนพัฒนาสามปีจะมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในการจัดท าโครงการจะค านึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ    

โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง

ด าเนินการ แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ มีหลักคิดที่ว่าภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทาง   

การพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ

วัตถุประสงค์เป้าหมาย จุดมุง่หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศนใ์นที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพื่อใหก้ระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและ

ผา่นกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 

ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นมสีภาพความพร้อม 2  ประการคอื 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/

กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตอ่ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2558– 2560) 

1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) และจัดท าโครงการ

พัฒนาเพื่อขยายฐานการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี พ.ศ.2558 – 2560 ให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2. เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558 – 

2560) มีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นโดยที่แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่            

มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา        

กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

3. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร

งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

สามปีและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

5. เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2558 – 2560    

ได้ ด า เนิ นการจั ดท าตามหนั งสื อกระทรวงมหาด ไทยด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0810.2/ว4830  

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา

จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการประสานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกระบวนการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ดังนี้ 
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กระบวนการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 

(ห้วงระยะเวลา เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 – มิถุนายน พ.ศ.2557) 

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

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  

- จัดเวทีประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดและประชาคม เพื่อก าหนด

ทิศทางด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  และ คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด 

- จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปท. มีการบูรณาการ

โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. พร้อมแจ้ง

กรอบฯ ไปยังคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ 

 

3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอ 

- แจ้งกรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ไปยัง อปท.ในเขตอ าเภอ 

 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ อปท. ก าหนดประเด็นพัฒนา โดยมีแนวทาง

ด าเนนิการ ดังนี้ 

ก. เทศบาล เมอืงพัทยา และ อบต. ให้น าข้อมูลที่ได้รว่มประชาคม เพื่อทบทวนแผนชุมชน หรอื

แผนพัฒนาหมู่บ้านมาพิจารณาเพื่อก าหนดประเด็นพัฒนาและ/หรือด าเนนิการตาม ข. 

ข. จัดประชาคมท้องถิ่นส ารวจปัญหาและความตอ้งการของประชาชนมาพิจารณาเพื่อก าหนด

ประเด็นการพัฒนา 

ค. ส าหรับ อบจ. ให้น าข้อมูลที่ได้จากประชาคมตามขั้นตอนที่ 1 มาพิจารณาเพื่อก าหนด

ประเด็นการพัฒนา 

 

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.)  

- ด าเนนิการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อใชใ้นการจัดท าแผน 
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6. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (อปท.)  

- คัดเลือกโครงการส าหรับการประสานขอรับการบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ อบจ. โดย

จัดท าเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท. เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ 

ระดับอ าเภอ ซึ่งมีที่มาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

จังหวัดก าหนด 

 

7. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ 

- พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 6เพื่อจัดล าดับความส าคัญและจัดท าบัญชี

โครงการ เพื่อการประสานแผนพัฒนาของ อปท. เสนอคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับ

จังหวัด 

 

8. คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัด 

- พิจารณาบูรณาการโครงการจากขั้นตอนที่ 7 และน าเสนอบรรจุในแผนพัฒนาสามปีของ 

อบจ. พร้อมแจง้ให้ อปท. ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 

9. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารา่งแผนพัฒนาสามปี 

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 

** ส าหรับ อบจ. ให้พิจารณาน าโครงการ (ของเทศบาลและอบต.) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด มาบรรจุในรา่งแผนฯ ของ อบจ. 

 

10. ผู้บริหารท้องถ่ิน 

- พิจารณาอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปี 
 

ส าหรับขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2558 – 2560) ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชยีงใหมใ่นการด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาสามปีมขีั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

ขั้นตอนที่ 2     การจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 3 การทบทวน / คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและซักซ้อมแนวทาง          

ในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) 
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ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 7     การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

ขั้นตอนที่ 8 การอนุมัติแผนและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินข้อ (17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหาความต้องการและข้อมูล 

-  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

 พจิารณารา่งแผนพัฒนาสามป ีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

 
   - พจิารณาอนุมัตแิละประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามป ี

*** ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง

แผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความ

เห็นชอบก่อนแล้วผู้บ ริหารท้องถิ่นจึ งพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาสามปีตอ่ไป 

 

ผู้บรหิารท้องถิน่ 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

และประชาคมท้องถิ่น 
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์ฯ

รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคม

และชุมชนโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน

ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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ข้อ  18 แผนพัฒนาสามปีให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อน

งบประมาณประจ าปี 

- ผูว้่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด 

- ผูว้่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้นายอ าเภอขยายเวลาการจัดท าร่างแผนพัฒนาของเทศบาล

และองค์การบริหารส่วนต าบล 

*** แผนพัฒนาสามปีเมื่อได้รับอนุมัตปิระกาศใช้แล้วใหแ้จง้สภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า

สามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง          

แนวทางการด าเนินงานต่างๆที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่น ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ            

ใช้ทรัพยากรในการบริหารของท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 

 

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



ส่วนท่ี  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2.1 ข้อมูลทั่วไป/ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ที่ตั้งและขนาดพื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 ซึ่งได้

ก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผดิชอบทั่วทั้งจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 

องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร  

696 กิโลเมตร โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก กว้างประมาณ 138 กิโลเมตรและ 

ส่วนที่ยาวที่สุด คือ จากทิศเหนอืถึงทิศใต้ ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากที่สุดของประเทศ) 

 

(ข้อมูลจาก ฝ่ายผังเมือง กองช่าง อบจ.ชม.) 

จุดอา้งอิงต าแหน่ง  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม ่

เสาธงหนา้ธงดา้นหนา้อาคารส านกังาน 5 ชั้น 
พิกดั 18 องศา 50 ลิปดา 18.40 พิลิบดา เหนือ   98 องศา 58 ลิปดา 28.79 พิลิบดา ตะวนัออก 

(ต าแหน่งอา้งอิงสงัเขป) 
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พื้นที่มีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ ซึ่งมีขนาด

ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จ าแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 69.92% 

(8,787,656 ไร่) พืน้ที่ทางการเกษตร 12.82 % (1,835,425 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัยและอื่นๆ 17.26% 

(2,167,971 ไร่)  เป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ  

และการลงทุน ตลอดจนมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

และวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ทั้งด้านประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม

ตามค าขวัญของจังหวัด “ดอยสุเทพเป็นศร ีประเพณีเป็นสงา่ บุปผชาติลว้นงามตา นามล้ าค่านครพิงค์” 

2) อาณาเขตติดต่อ  

 

ทิศเหนอื : ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union 

of Myanmar) 

ทิศใต้ : ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   

ทิศตะวันออก : ติดอ าเภอแมฟ่้าหลวง อ าเภอเมืองเชยีงราย อ าเภอแมส่รวย  

อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย, อ าเภอเมอืงปาน อ าเภอเมืองล าปาง 

จังหวัดล าปาง, อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมอืงล าพูน อ าเภอป่าซาง  

อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ทิศตะวันตก    : ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแมฮ่่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย

อ าเภอแม่สะเรียง อ าเภอสบเมย จังหวัดแมฮ่่องสอน 
 

จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพื้นที่เขตติดต่อ 

มี 5 อ าเภอ ได้แก่  

1) อ าเภอแม่อาย: 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาวและต าบลท่าตอน 

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื เมืองยอน รัฐฉาน  

2) อ าเภอฝาง: 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแมง่อน  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื บ้านโป่งป่าแขม เมืองตว่น รัฐฉาน  

3) อ าเภอเชยีงดาว: 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนะ  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คอื บ้านน้ ายุม เมอืงตว่น รัฐฉาน  

4) อ าเภอเวียงแหง: 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง ต าบลเมืองแหง และต าบลแสนไห  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คือ บ้านบางใหมสู่ง บ้านปางเสอืเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน  

5) อ าเภอไชยปราการ: 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองบัว  

เมืองทีม่ีเขตติดตอ่ คือ บ้านโป่งป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน   
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3) ลักษณะภูมิประเทศ 

โดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง 

มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ "ดอยอินทนนท์" มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 

2,565 เมตร นอกจากนี้ยังมดีอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูง

จากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2,285 เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 

2,170 เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 1,601 เมตร)  

สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ พื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก

ของจังหวัดคิดเป็นพืน้ที่ประมาณ 80% ของพื้นที่จังหวัด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารไม่เหมาะต่อการพาะปลูก 

พื้นที่ราบลุ่มน้ าและที่ราบเชิงเขา กระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ได้แก่ ที่ราบ

ลุ่มน้ าปิง ลุ่มน้ าฝางและลุม่น้ าแม่งัด เป็นพืน้ที่ที่มคีวามอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 

4) ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 

25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 

องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้ 

อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศ

ออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่  

ฤดูฝน :  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  

ฤดูหนาว :  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจกิายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

ฤดูร้อน  :  เริ่มตั้งแตก่ลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

5) ประชากร 

จังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 1,611,413 คน แยกเป็นชาย จ านวน 

809,284 คน และหญิง จ านวน 852,129 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 82.16 คน/ตารางกิโลเมตร 

(ข้อมูลจังหวัดเชียงใหม่ ณ มิถุนายน 2556) ประชากรชนกลุ่มน้อยในจังหวัดมีจ านวน 72,791 คน 

กระจายตามอ าเภอต่างๆ ใน 17 อ าเภอ (ข้อมูลจังหวัดเชยีงใหม ่ณ 30 กันยายน 2556) โดยแยกเป็น  

1) บุคคลบนพืน้ที่สูง จ านวน 7,184 คน  

2) อดีตทหารจนีคณะชาติ จ านวน 643 คน  

3) จีนฮ่ออพยพ จ านวน 204 คน  

4) จีนฮ่ออิสระ จ านวน 1,950 คน  

5) ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า จ านวน 366 คน  

6) ผู้หลบหนีเข้าเมอืงจากพม่า (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) จ านวน 1,785 คน  
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7) ผู้หลบหนีเข้าเมอืงจากพม่า (อยู่กับนายจา้ง) จ านวน 3,331 คน  

8) ไทยลือ้ จ านวน 266 คน  

9) ชุมชนบนพืน้ที่สูงที่เป็นชาวเขา จ านวน 3,728 คน  

10) ชุมชนบนพืน้ที่สูงที่ไม่ใช่ชาวเขา จ านวน 35,490 คน  

11) บุตรของชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ จ านวน 17,844 คน  

อ าเภอที่มีประชากรชนกลุ่มน้อยมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอฝาง รองลงมาได้แก่ อ าเภอเชียงดาว 

อ าเภอแม่อาย และอ าเภอเวียงแหง ตามล าดับ ประกอบด้วย กลุ่มชนต่างๆ 13 ชนเผ่าเป็นชาวเขา 7 เผ่า 

ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้งเมี่ยน (เย้า) อาข่า (อีก้อ) ลาหู่ (มูเซอ) ลีซอ (ลีซู) และลั๊วะเป็นชนกลุ่มน้อย 5 กลุ่ม 

ได้แก่ ปะหล่อง ไทยใหญ่ ไทยลือ้ จีนฮ่อ และอื่นๆ โดยชุมชนเผา่กะเหรี่ยงมีจ านวนมากที่สุด 

6) ลักษณะทางการปกครอง  

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน มีหน่วยงาน  

ทีต่ั้งอยู่ในพืน้ที่ (ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2557) ดังนี้ 

 1) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ านวน 166 หนว่ยงาน  

 2) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 หนว่ยงาน  

 3) หนว่ยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 211 แหง่ ประกอบด้วย  

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แหง่  

 - เทศบาลนคร จ านวน 1 แหง่  

 - เทศบาลเมอืง จ านวน 4 แห่ง  

 - เทศบาลต าบล จ านวน 116 แห่ง  

 - องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 
              

7) การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 10 เขต มีผู้แทนได้เขตละ 

1 คน โดยแต่ละเขต (ปี 2554) แบ่งได้ ดังนี้ 

 เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชยีงใหม ่(เฉพาะต าบลช้างเผอืก ต าบลแมเ่หียะ

ต าบลสุเทพ ต าบลศรีภูมิ ต าบลช้างม่อย ต าบลพระสิงห ์ต าบลป่าตัน ต าบลหายยา และต าบลช้างคลาน) 

 เขตเลือกตัง้ที่ 2 ประกอบด้วย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะต าบลวัดเกต ต าบลฟ้าฮ่าม 

ต าบลหนองหอย ต าบลท่าศาลา ต าบลหนองป่าครั่ง และต าบลป่าแดด) และอ าเภอสารภี 

 เขตเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบด้วย อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง และอ าเภอแม่ออน 

 เขตเลือกตั้งท่ี 4 ประกอบด้วย อ าเภอสันทราย อ าเภอพร้าว และอ าเภอแมแ่ตง (เฉพาะต าบล

แมห่อพระ) 
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เขตเลือกตั้งท่ี 5 ประกอบด้วยอ าเภอแม่อาย และอ าเภอฝาง (ยกเว้นต าบลแมข่่า) 

เขตเลือกตั้งที่ 6 ประกอบด้วย อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการและอ าเภอฝาง 

(เฉพาะต าบลแม่ขา่) 

เขตเลือกตั้งที่ 7 ประกอบด้วยอ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง (ยกเว้นต าบลแมห่อพระ) และอ าเภอ

เมืองเชยีงใหม่ (เฉพาะต าบลสันผเีลื้อ) 

เขตเลือกตั้งที่ 8 ประกอบด้วยอ าเภอหางดง อ าเภอสันป่าตอง และอ าเภอสะเมิง (เฉพาะต าบล

สะเมงิใต้ และต าบลสะเมิงเหนอื) 

เขตเลือกตั้งที่  9  ประกอบด้วยอ าเภอแม่วาง อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

อ าเภอแม่แจม่ (เฉพาะต าบลแม่นาจร) และอ าเภอสะเมิง (เฉพาะต าบลยั้งเมิน ต าบลแม่สาบ และต าบลบ่อแก้ว) 

 เขตเลอืกตั้งที่ 10 ประกอบด้วยอ าเภอแม่แจม่ (ยกเว้นต าบลแม่นาจร) อ าเภอฮอด อ าเภอดอยเต่า 

และอ าเภออมก๋อย 

8) ด้านเศรษฐกิจ 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยวระดับโลก  

เป็นที่ตั้งของหน่วยงานระดับภาคทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย

ส านักงานภาคเหนือ และศูนย์สง่เสริมการส่งออกภาคเหนอื เป็นต้น  

ในปี พ.ศ. 2554 (ข้อมูล: ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ณ ตุลาคม 2556) ภาวะเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554  พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีมีมูลค่า  

143,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 125,725  ล้านบาทในปีก่อน 18,005 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ 

มวลรวมจังหวัดต่อหัว  (GPP per capita)  มีมูลค่า 89,542 บาท เพิ่มขึ้นจาก 78,480 บาท ในปีก่อน 

11,062 บาท สาขาการผลิตที่ส าคัญ ดังนี้ 

อันดับ 1 สาขาเกษตรกรรมฯ ร้อยละ 14.6  

อันดับ 2 สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ฯ ร้อยละ 14.4  

อันดับ 3 สาขาการขายส่ง  ขายปลีกฯ ร้อยละ 12.1  

อันดับ 4 สาขาการศกึษา ร้อยละ 11.0  

อันดับ 5  สาขาตัวกลางทางการเงนิ ร้อยละ 11.0   

อันดับ 6 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 7.9  

อันดับ 7 สาขาก่อสร้าง ร้อยละ 7.6   

อันดับ 8 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ 6.9 และสาขาอื่น ๆ ร้อยละ 14.9 
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9) ภาคการเกษตร 

จังหวัดเชียงใหม่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร และพืชผักเมืองหนาวที่ส าคัญของ

ประเทศ จากข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 /2555 พบว่า มีพื้นที่การเกษตรของจังหวัด พื้นที่การเกษตร 

ในเขตชลประทาน จ านวนครัวเรือนเกษตรกร และผลติผลพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด ดังนี้ 

1) พื้นที่การเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร่ (ร้อยละ 12.82 ของพื้นที่

จังหวัด) แยกเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 491,617 ไร่ ปลูกพืชไร่ 286,211 ไร่ ปลูกพืชสวน 609,505 ไร่  

อื่น ๆ 367,105 ไร่ 

2) พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน จ านวน 642,979 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35 ของพื้นที่

การเกษตร และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65 ของพื้นที่

การเกษตรทั้งจังหวัด  

3) การชลประทาน จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ตอนบนของประเทศ มีแหล่งกักเก็บน้ า 

เป็นจ านวนมาก ส าหรับใช้ในการชลประทาน การเกษตร และการอุปโภคบริโภค เขื่อนเก็บน้ าขนาดใหญ่

ในจังหวัดเชยีงใหม่ มีจ านวน 2 แหง่ ได้แก่  

  3.1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตัง้อยู่ที่ต าบลชอ่แล อ าเภอแม่แตง มีความจุที่ระดับเก็บกัก 

จ านวน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 100,000 ไร่ (พื้นที่ชลประทานของ 

อ่างเก็บน้ าแมง่ัดสมบูรณ์ชล 30,000 ไร่ และพืน้ที่ชลประทานของฝายแม่แฝก 70,000 ไร่)  

   3.2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด มีความจุที่ระดับ

เก็บกัก จ านวน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 175,000 ไร่ 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ประเภทฝายทดน้ า  จ านวน 1 แห่ง คือ  

ฝายแม่แตง ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง มีพื้นที่ชลประทาน 99,298 ไร่ 

4) จ านวนครัวเรือนเกษตรกร 176,118 ครัวเรือน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)   

5) ผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ปี 2554/55 ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้าว มีพื้นที่ปลูก 

491,617  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 596 ไร่  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 3,662,546,650 บาท ล าไย  

มีพื้นที่ปลูก315,457 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย897 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 4,490,549,066.25 บาท 

ลิ้นจี่ มีพื้นที่ปลูก 56,779 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 570 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 770,439,565.20 

บาท กระเทียม มีพื้นที่ปลูก 37,038 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,490 ไร่  คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 

1,225,409,637.60 บาท หอมแดง มีพื้นที่ปลูก 14,930 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,506 ไร่ คิดเป็นมูลค่า

ผลผลิตโดยเฉลี่ย 654,830,695.80 บาท หอมหัวใหญ่ มีพื้นที่ปลูก 8,985 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 4,612 ไร่ 

คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 291,729,292.80 บาท และส้มเขียวหวาน มีพื้นที่ปลูก 33,535 ไร่ 

ผลผลิตเฉลี่ย 2,438 ไร่ คิดเป็นมูลค่าผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,787,364,162.36 บาท  

 

 



- 14 - 

 

10) ด้านพาณชิยกรรม 

ในปี 2556 มีนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่ จ านวน 1,941 ราย แยกเป็นบริษัทจ ากัด 1,201 ราย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 733 ราย และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 7 ราย จดทะเบียนเลิก จ านวน 629 ราย 

แยกเป็นบริษัทจ ากัด 265 ราย หา้งหุ้นสว่นจ ากัด 362 ราย และหา้งหุ้นสว่นสามัญนิตบิุคคล 2 ราย  

มีนิติบุคคลที่ยังคงอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 13,454 ราย แยกเป็นบริษัท

จ ากัด 7,805 ราย หา้งหุ้นสว่นจ ากัด 5,599 ราย และหา้งหุ้นสว่นสามัญนิตบิุคคล 50 ราย 

ธุรกิจที่มีการจดทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การก่อสร้างอาคารทั่วไป จดทะเบียน

ใหม่ จ านวน 256 ราย จดทะเบียนเลิก จ านวน 71 ราย รองลงมาได้แก่ การขายส่งสินค้าที่ใช้ใน

ครัวเรือน จดทะเบียนใหม่ จ านวน 149 ราย ไม่มีผู้จดทะเบียนเลิก และการให้เช่า การขาย การซื้อและ

การด าเนินการด้านอสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนใหม่ จ านวน 138 ราย จดทะเบียนเลิก จ านวน 49 ราย 

(ข้อมูล: ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชยีงใหม ่ณ 10 มกราคม 2557) 
 

11) ด้านแรงงาน 

ประชากรและก าลังแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2556 มีประชากรอยู่ในก าลังแรงงาน 

967,182 คน ผู้มีงานท า 957,015 คน ผู้ว่างงาน 7,856 คน และผู้รอฤดูกาล 2,311 คน 

(ข้อมูล: ส านักงานแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่ ณ กุมภาพันธ์ 2557) 

การมีงานท า ผู้มีงานท าในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 957 ,015 คน หรือร้อยละ 98.95 

ท างานสาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ การป่าไม้ และการประมง มากที่สุด จ านวน 343 ,153 คน 

รองลงมาคือ การขายส่ง การขายปลีก ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษา จ านวน 

239,168 คน 

การว่างงาน  จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานทั้งสิ้น 7 ,856 คน หรือมีอัตราการว่างงาน  

ร้อยละ 0.81 ซึ่งอัตราการว่างงานเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปี 2555 ซึ่งมีอัตราการว่างงานรอ้ยละ 0.78 

การบรกิารจัดหางานในประเทศ นายจ้าง/สถานประกอบการได้แจ้ง ต าแหน่งงานว่าง จ านวน 

13,339 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน 5,246 คน และ การบรรจุงาน 2,965 คน ส่วนต าแหน่งงานว่าง

ตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุดคือ ระดับประถมศึกษา มีความต้องการร้อยละ 18.36 รองลงมา

เป็นระดับมัธยมศกึษา และปริญญาตรี 

แรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตให้มาท างานเป็นการช่ัวคราว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว 

กัมพูชา มีจ านวนทั้งสิ้น 132,363 คน จ าแนกเป็นสัญชาติ พม่า 131,968 คน ลาว 261 คน และ

กัมพูชา 134 คน 

แรงงานไทยในต่างประเทศ มีผู้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 789 คน ภูมิภาคที่

แรงงานไทยไปท างานส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียจ านวน 732 คน หรือร้อยละ 82.90 

ของแรงงานที่ไปท างาน ต่างประเทศทั้งหมด 

 



- 15 - 

 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน จ านวน 7 ,015 คน  

โดยกลุ่มอาชีพที่ฝกึยกระดับฝีมือสูงสุด คือกลุ่มธุรกิจและบริการ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมศิลป์ และ

มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น 1,220 คน โดยกลุ่มอาชีพที่มีการทดสอบมากที่สุด คือ 

ธุรกิจและบริการ รองลงมาคือ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิคส ์คอมพิวเตอร์ และช่างกล 

การตรวจสอบความปลอดภัยในการท างาน  มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ รวมทั้งสิน้ 283 แหง่ ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจ านวน 27,135 พบว่าสถานประกอบการ

ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุดได้แก่ การก่อสร้างและการขนส่ง ขายปลีก การซ่อมแซม  

ยานยนต์ ของใชส้่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน ประเภทละ 2 แหง่ 

การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเน่ืองจากการท างาน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

เนื่องจากการท างาน จ านวน 2,257 คนโดยประเภทของความร้ายแรง พบว่าเป็นการหยุดงานไม่เกิน 

3 วัน หยุดงานเกิน 3 วัน และตาย 

การเลิกจ้างแรงงาน สถานประกอบกิจการ ที่เลิกกิจการมีจ านวน 270 แห่ง ลูกจ้ าง  

ถูกเลิกจ้าง 318 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1-4 คน มีสัดสว่นร้อยละ 92.22  

การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจ านวน 12 ,092 แห่ง 

ผูป้ระกันตนทั้งสิน้ 149,599 คน และมีสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่เป็นสถานพยาบาลของ

รัฐบาลจ านวน 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่ง มีการใช้เงินกองทุน 606 ,296,734 บาท  

ซึ่งมีจ านวนผูใ้ช้บริการจ านวน 280,783 ราย ประเภทประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด 

ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจ านวน 223,557 ราย หรือ ร้อยละ 79.63 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด 

ส าหรับปรมิาณการจา่ยเงนิประโยชน์ทดแทน พบว่า การจา่ยกรณีชราภาพสูงสุด 186,396,903 บาท 

หรอืร้อยละ 30.74  

12) งานประเพณี เทศกาล  

- งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง              

มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห ่ประเพณีพืน้บ้าน การประกวด และจ าหน่ายผลติภัณฑ์

ต่าง ๆ 

- งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึน้ในเดือนกุมภาพันธ์ มกีารจัดขบวนแหร่ถบุปผาชาติและ       

การประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ   

- ประเพณีสงกรานต์(ด าหัว) จัดขึน้ทุกปี ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน มขีบวนแห่ 

พระพุทธสิหิงค์ และขบวนแห่นางสงกรานต์ การขนทราย รดน้ าขอพรผูใ้หญ่ และการเล่นสาดน้ า 

- ประเพณเีข้าอินทขิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบูชาเสาอินทขิลเสา

ซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการน าดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 

- ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มกีารจัดขบวนแหร่ถและ 

การประกวดต่าง ๆ 
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13) ด้านการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหมท่ี่นยิมของนักท่องเที่ยว เชน่ 

- สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์จัดสร้างขึ้น

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครอง

สิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 

และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 

2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้

พืชสวนโลกมีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัด

แสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆเพื่อการเรียนรู้

ส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศกึษางานวิจัย 

และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพืน้ที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม 

- อนุสาวรยี์ครูบาศรีวิชัย  ตั้งอยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพ 

ก่อนถึงน้ าตกห้วยแก้วครูบาศรีวิชัยเป็นนักบุญแห่งล้านนา

ไทยผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเชียงใหม่และประชาชน

โดยทั่วไปผู้ที่จะขึ้นไปดอยสุ เทพมักจะแวะนมัสการ

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลครูบา 

ศรีวิชัยเป็นผู้ริเริ่มชักชวนให้ประชาชนชาวเหนือร่วมแรง 

ร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นไปสู่วัดพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพโดยเริ่มลงมือ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2478 รวมระยะทางจากเชิงดอย

ไปถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ 10 กิโลเมตร 

 

- สวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณทางขึ้น 

ดอยสุเทพ บนถนนหว้ยแก้วต าบลดอยสุเทพ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ มีสัตว์อยู่ในสวนสัตว์จ านวนมาก 

เ ช่น เม่น นกยูง เสือโคร่ง  เสือขาว กวาง  แรด 

ฮิปโปโปเตมัส ช้าง หมี อีเห็น และยังมีส่วนจัดแสดง

หมีแพนด้า ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย จากประเทศจีน ศูนย์

แสดงพันธุ์สัตว์น้ า "เชียงใหม่ ซูอควาเรียม" ภายใน

สวนสัตว์เชยีงใหม่มโีบราณสถานที่ชื่อว่าวัดกู่ดนิขาว 

ที่เป็นวัดเพียงแหง่เดียวของเวียงเจ็ดลิน และมีการแสดง 

ความสามารถของสัตว์เช่นนกมาคอลว ์นาก นกกระทุง และมีสว่นจัดแสดงเพนกวินและแมวน้ า 
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- ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันเสาร)์ ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมืองอยู่ที่ถนนวัวลาย ใกล้กับประตูเมือง

เชยีงใหม่เปิดเฉพาะวันเสาร ์เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. พ่อค้าแมค่้าเป็นคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่

ในบริเวณถนนวัวลายเป็นส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท าเครื่องเงินซึ่งทั้งผลิตและจ าหน่ายสินค้า

จ าพวกเครื่องเงนินอกจากนีย้ังมีสนิค้าพืน้เมืองมากมายใหเ้ลือกสรร  

- ถนนคนเดินท่าแพ (วันอาทิตย์)อยู่บริเวณประตูเมืองท่าแพต่อไปยังถนนราชด าเนิน เปิดเฉพาะ

วันอาทิตย์ เวลาประมาณ 17.00 - 22.00 น. เป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าขนาดใหญ่มีสินค้าให้เลือกสรร

มากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จ าพวกเครื่องประดับตกแต่ง 

เสื้อผ้า ของที่ระลึก กระเป๋า ผ้าพันคอ โคมไฟ ฯลฯ หรือจะเป็นสินค้าแฟช่ันก็มีให้เห็นอยู่โดยทั่วไป 

รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ าเงี้ยว/น้ ายา ของทานเล่น โรตี ฯลฯ หากมาเยือนในช่วงอากาศหนาว ๆ  

เดินเที่ยวกาดกลางคืน ถนนคนเดินเชียงใหม่ก็เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งซึ่งที่นี่เป็นถนนคนเดินที่ 

ใหญ่ที่สุดในเชียงใหมแ่ละได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอต่าง ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แบ่งตาม

สายทาง ได้แก่ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง)  เช่น สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ ฟาร์มงูแม่สา 

น้ าตกแม่สา สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ์  

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) เช่น โป่งเดือดป่าแป๋ น้ าตกหมอกฟ้า ดอยสามหมื่น 

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1322 (เมืองงาย-เวียงแหง) เช่น พระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหา-

ราชานุสรณ์ พระบรมธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอนิทร์ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมงิ) เชน่ โครงการหลวงหว้ยผักไห ่ 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เช่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ป่าเกี๊ยะหรือแม่ตะมาน 

ถ้ าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยลึก ดอยอ่างข่าง ดอยผ้าหม่ปก 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เช่น บ้านถวาย เวียงท่ากาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 

อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ ทะเลสาบดอยเต่า 

- เส้นทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) เช่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา น้ าตกบัวตอง

และน้ าพุเจ็ดสี วัดดอยแมป่ั๋ง 

14) การคมนาคม  การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้ เคียง และ

กรุงเทพมหานคร มีความสะดวก เพราะเป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ 

อุตสาหกรรม จงึมเีส้นทางหลักทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ  

- การเดินทางภายในจังหวัด จะมีรถโดยสาร เรียกว่า รถสี่ล้อแดง หรือ รถแดง คือรถโดยสาร

รับจ้างในรูปแบบของรถสองแถวขนาดเล็กในตัวอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ขับรวมตัวในรูปสหกรณ์ ชื่อ

สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ ากัด ลักษณะการวิ่งของรถจะไม่ประจ าทาง โดยจะวิ่งในเส้นทางที่
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ผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซี่ แต่จะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทางตาม

ผูโ้ดยสาร 

- การคมนาคมทางรถยนต์ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีขนส่งช้างเผือก) 

ส าหรับขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมอ าเภอต่าง ๆ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่  แห่งที่ 2 

(สถานีขนสง่อาเขต) เป็นสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด 

- การคมนาคมทางรถไฟ มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ คือ 

สถานีรถไฟเชียงใหม่ มีรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ เปิดบริการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และ

รถดีเซลรางปรับอากาศ  

- การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการ

ทั้งสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศ   
 

 ระยะทางจากตัวจังหวัด (อ าเภอเมือง) ไปยังอ าเภอต่าง ๆ ดังนี้ 

- อ าเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร - อ าเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร 

- อ าเภอสารภี 10 กิโลเมตร - อ าเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันทราย 12 กิโลเมตร - อ าเภอฮอด 88 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันก าแพง 13 กิโลเมตร - อ าเภอพร้าว 103 กิโลเมตร 

- อ าเภอหางดง 15 กิโลเมตร - อ าเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร 

- อ าเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร - อ าเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 

- อ าเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร - อ าเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร - อ าเภอฝาง 154 กิโลเมตร 

- อ าเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร - อ าเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร - อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 

- อ าเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร - อ าเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร 

- อ าเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร - อ าเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร 

15) การบริการสาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่มีบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (สถานพยาบาล /

โรงพยาบาล) มีจ านวนทั้งหมด 48 แห่ง 6,045 เตียง ในจ านวนนี้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขแยก

ตามสังกัด ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข 24 แห่ง สังกัดกระทรวงอื่น 10 แห่ง เอกชน 14 แห่ง 

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล 266 แหง่ และสถานีอนามัย (อบต.) 4 แห่ง  
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ส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุขแบ่งเป็น  

1) แพทย์ 1,065 คน อัตราส่วนแพทย์ : ประชากร เท่ากับ 1:1,540 คน   

2) พยาบาล 4,812 คน อัตราส่วนพยาบาล:ประชากร เท่ากับ 1:341 คน  

3) ทันตแพทย์ 359 คน อัตราส่วนทันตแพทย์:ประชากร เท่ากับ 1:13,445 คน   

อีกทั้งจังหวัดยังมีสถานการศกึษาระดับอุดมศกึษาที่ท าการเปิดสอนด้านการแพทย์หรือพยาบาล

ที่ส าคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังมีความพร้อมในด้านธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการบริการทาง

การแพทย์ของรัฐ และเอกชนที่ทันสมัย มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการทั้งด้านการรักษา

โรคเฉพาะทาง นวดแผนไทยและการบริการสปาที่มอีัตลักษณ์เฉพาะ มชืี่อเสียงเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย

และชาวต่างประเทศ โดยบริการสปาได้รับการจัดอันดับจาก TripAdvisor (เว็บไซต์ท่องเที่ยวรายใหญ่

ที่สุดในโลก) ให้สปาในโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นสปายอดนิยม 1 ใน 10 อันดับสูงสุดในประเทศไทย 

และให้สปาไทยในโรงแรมเป็นสปา ยอดนิยมสูงสุด อันดับที่ 5 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งสามารถ

ให้บริการและสร้างรายได้ให้แก่ผูป้ระกอบการในจังหวัดได้เป็นอย่างดี 

16) ด้านการศึกษา 

จังหวัดเชยีงใหม่ มีสถานศกึษารวมทั้งสิ้น 1,156 แห่ง ครูอาจารย์ 22,255  คน และนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา 440,706 คน มีอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็น 1 ต่อ 21  

โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 8 แห่ง  ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท

เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น นอกจากนี้ ยังมีวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่

จังหวัดอีกหลายสถาบันมีโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่สอนหลักสูตรนานาชาติ

หลายแห่ง เปิดสอนภาษาต่างประเทศ จ านวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น  

ภาษาเกาหลี และ ภาษาเยอรมันตามล าดับ สามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

การค้า การท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี จึงถือว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ และ 

เป็นแหล่งที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มคีุณภาพ 

17) ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีระบบนิเวศ  

ที่หลากหลาย แหล่งธรรมชาติที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย กล่าวคือ  

ด้านทรัพยากรป่าไม้ มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 

และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และ 

http://www.mju.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/
http://www.cmu.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/
http://www.rmutl.ac.th/
http://www.payap.ac.th/
http://www.payap.ac.th/
http://www.feu.ac.th/
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ป่าฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยมีพื้นที่ป่าไม้อยู่ ในจังหวัดเชียงใหม่  12,222,395.87 ไร่  (พื้นที่ 

ป่าตามกฎกระทรวง) คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 25 แห่ง 

อุทยานแหง่ชาติ 14 แหง่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง อุทยานแห่งชาติ

ในจังหวัดเชยีงใหม่ มีจ านวน 14 แหง่ ได้แก่ อุทยานแหง่ชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย 

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 

อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติแม่โถ  

อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา อุทยานแห่งชาติ  

ผาแดง และมีวนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ วนอุทยานแห่งชาติน้ าตกบัวตอง-น้ าพุเจ็ดสี และ 

วนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงแก้ว อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ านวน 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 

อีกจ านวน 1 แห่ง  ส าหรับด้านทรัพยากรน้ า มีแม่น้ าส าคัญ จ านวน ๘ สาย ได้แก่ แม่น้ าปิง แม่น้ าฝาง 

แมน่้ าแมแ่ตง แม่น้ าแมง่ัด แมน่้ าแมก่วง แมน่้ าแมแ่จ่ม แมน่้ าแม่ขาน และแม่น้ าแม่ตื่น ซึ่งแม่น้ าแต่ละสาย

จะไหลรวมเป็นสายเดียวในช่วงตอนใต้ กลายเป็นแม่น้ าปิง และไหลลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยาต่อไปและ  

ในด้านทรัพยากรธรณีจังหวัดเชียงใหม่มีการผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ 

แมงกานีส ดีบุก ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่ งทรัพยากรธรณี 

ที่ส าคัญ เช่น แหล่งปิโตรเลียม อ าเภอฝาง นอกจากนี้ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ าพุร้อน อ าเภอสันก าแพง โป่งเดือด อ าเภอแม่แตง และบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ 

อ าเภอแม่ริม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมถูกท าลาย 

โดยเฉพาะด้านทรัพยากรป่าไม้ ที่มปีริมาณลดลง สาเหตุส าคัญ เช่น การลักลอบตัดไม้ การบุกรุกเพื่อท า

การเกษตรและไฟป่า เป็นต้น 

  อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ 

อุทยานแห่ ง ช าติ ดอยอินทนนท์  

มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่  อ าเภอจอมทอง แม่ แจ่ม  

แม่วาง และอ าเภอดอยหล่อ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด

ของประเทศไทยมีสภาพป่าเป็นต้นน้ าล าธาร 

มีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะน้ าตก

แม่ยะที่ ได้ ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ มี เนื้อที่

ประมาณ 482.4 ตารางกิโลเมตร หรอื 301,500 ไร ่

อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 574 ตารางกิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่     

ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่สุด ได้แก่ 

ยอดขุนเตียน สูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่ส าคัญ 
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อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอสันก าแพง ดอยสะเก็ด       

และอ าเภอแม่ออนเป็นพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ าปิงมีพันธุ์ไม้มีค่าและสัตว์ป่าที่ส าคัญหลายชนิดและ

ประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 696,250 ไร่ หรือ 

1,114 ตารางกิโลเมตร 

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย  ม ีพื ้นที่

ครอบคลุมอยู่ในอ าเภอแม่ริม หางดงและอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ มีการขยายขอบเขตอุทยานฯ ครอบคลุม

บร ิเ วณน้ า ตกแม ่ส า  น้ า ตกตาดหมอก -ว ัง ฮ า ง  

น้ าตกตาดหมอกฟ้าและพื้นที่ป่าต้นน้ าล าธารโดยรอบ

ของน้ าตกทั้งสามแห่ง รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 163,162.50 ไร ่

หรือประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร 

 
อุทยานแห่งชาติศรีลานนา มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อ าเภอเชียงดาว พร้าวและอ าเภอแม่แตง 

ประกอบด้วยสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์และเป็นป่าต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของแม่น้ าปิงตอนบนมีสัตว์ป่า   

นานาชนิด และจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ าตกม่อนหินไหล  อ่างเก็บน้ าของเขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชล มีเนื้อที่ประมาณ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรอื 878,750 ไร่ 

อุทยานแห่ งชาติออบหลวง  มีพื้ นที่

ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอจอมทอง ฮอดและ

อ าเภอแม่แจ่มมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศ

ทุกประการทั้งมีความสวยงามและความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาติ  มี คุณค่ าท าง โบราณคดีทา ง

ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติทั้งทาง

ธรณีวิทยาและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทาง

ธรรมชาติเหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 630 ตารางกิโลเมตร หรือ 

393,750 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง เป็นอุทยานแหง่ชาติ ล าดับที่ 81 ของประเทศไทยซึ่งกรมป่าไม้   

ได้เลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติฉลอง 100 ปีกรมป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ปีที่ 50 มีจุดชมวิวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ความงดงามของ

ท้องทะเลหมอก สามารถที่จะมองเห็นเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างชัดเจน 
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อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ใน อ าเภอฝางและอ าเภอแม่อาย ลักษณะ 

ภูมิประเทศสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ า เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพันธุ์ไม้

สัตว์ป่าและของป่าหลายชนิด มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงาม เช่น ถ้ าห้วยบอน บ่อน้ าร้อน น้ าพุร้อน         

หว้ยแม่ใจ มีเนื้อที่ประมาณ  380 กิโลเมตร หรอื 237,500 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติเชียงดาว เป็นแนวเทือกเขาติดต่อจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง 

เป็นป่าผืนเดียวกันกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว และอุทยานแห่งชาติศรีลานนาเป็นต้นน้ าล าธาร

ของแม่น้ าปิงและแม่แตงอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ าแม่ฝางสภาพป่า

มีความอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ น้ าตกศรีสังวาล  น้ าตกปางตอง น้ ารูนิเวศ         

ถ้ าแกลบ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,123.336 ตารางกิโลเมตร หรอื 702,085 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติแม่โถ  อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาย อ าเภอฮอด และป่าสงวน

แหง่ชาติ  ป่าแม่แจม่ อ าเภอแม่แจ่ม มีเนื้อที่ประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 618,750 ไร ่

อุทยานแห่งชาติขุนขาน อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง และป่าแม่แจ่มมีเนื้อที่

ประมาณ 397 ตารางกิโลเมตร หรอื ประมาณ 248,125 ไร่ 

อุทยานแห่งชาติแม่วาง  ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแจ่ม  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน 

อ าเภอแม่วาง และป่าสงวนแหง่ชาติป่าจอมทอง  มีพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมด้วยป่าไม้ชนิดต่าง ๆ   

คือป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าเต็งรังผสม ป่าดิบเขา และป่าสนเขา  

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ระหว่างเตรียมการประกาศมีพื้นที่

ประมาณ 583 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 364,375 ไร่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าลุ่มน้ า  

แม่ฝาง ท้องที่ต าบลศรีดงเย็น ต าบลแม่ทะลบ  อ าเภอไชยปราการ ท้องที่ต าบลแม่ข่า ต าบลแม่คะ 

อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่ต าบลป่าแดด ต าบลศรีถ้อย

ต าบลท่าก๊อ  จังหวัดเชียงราย (ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้  http:// www.dnp.go.th) 
 

  ทรัพยากรดิน 

ลักษณะดินของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามลักษณะกลุ่มดิน 

ตามประเภทของ Great Group เป็น 4 กลุ่มดังนี ้

1. กลุ่มดินนา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอยู่ใน

สภาพพื้นที่งานลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้ าท่วมขังในฤดูเพาะปลูกมักใช้ท านาในฤดูแล้ง

พืน้ที่ที่มกีารชลประทานสามารถปลูกพืชไร่หรอืพืชสวนเป็นพืชครั้งที่ 2 ได้ดี 
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2. กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดอยู่บนพื้นที่

ดอน  มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนถึงค่อนข้างละเอียด การระบายน้ าจะมีปัญหาของน้ าในฤดู

เพาะปลูกและ มีการชะล้างหน้าดินท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ในบางพื้นที่ที่มีแหล่งน้ าจะใช้

ปลูกไม้ผลได้ดี 

3. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดส่วนใหญ่

พบตามที่ลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก มีสภาพเป็นป่าโปร่งไม่เหมาะ

ส าหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ดี             

4. ภูเขา ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด มีทั้งดินลึกและ 

ดินตื้นเป็นแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญบางพื้นที่มีการบุกรุกแผ้วถางใช้ในการท าไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา         

ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสู่ล าน้ าธรรมชาติและเกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ 
 

  ป่าไม้ 

ลักษณะป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย  ป่าไม่ผลัดใบและผลัดใบ โดยป่าประเภท 

ไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบและป่าสนเขา ส่วนป่าประเภทผลัดใบ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือ 

ป่าแพะ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

1. ป่าไม่ผลัดใบ ได้แก่ 

- ป่าดงดิบพบในพื้นที่ชุ่มชื้นที่ลุ่มริมล าธารและแม่น้ าหากอยู่ในที่สูงกว่า 1,000 เมตร 

จากระดับน้ าทะเลปานกลางจะจัดเป็นป่าดิบเขามีพรรณไม้ขึ้นหนาแน่น ต้นไม้ที่ล าต้นเหยียดตรงอาจมี

ความสูงถึงต้นละ 30 - 50 เมตรรองลงมามีไม้ช้ันล่างและไม้พุ่มเตี้ย ไผ่ และเถาวัลย์ยากต่อการเดินทาง    

เข้าไป ไม้มีค่าในป่านี้ ได้แก่ ยางแดงตะเคียน กระบาก ยมหอม เป็นต้นป่าดงดิบจะเป็นป่าที่มีความชื้น

มากที่สุดและเป็นแหล่งต้นน้ าให้แก่พื้นที่ด้านล่าง 

- ป่าสนส่วนใหญ่เป็นไม้สนสองใบและสนสามใบ 

2. ป่าผลัดใบ  ได้แก่ 

- ป่าเบญจพรรณหรือป่าผสมผลัดใบ มีไม้ส าคัญ คือไม้สักขึ้นเป็นกลุ่มหรือเดี่ยว

กระจายทั่วไปในป่าโปร่งปะปนกับพันธุ์ไม้ผลัดใบชนิดอื่น ๆ ไม้ที่มีค่า ได้แก่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่  

เป็นต้น ส่วนพันธุ์ไม้ช้ันล่างจะเป็นพวกตระกูลปาล์มและไผ่ ส่วนใหญ่อยู่ในอ าเภอเชียงดาว แม่แตง พร้าว   

สันทราย ดอยสะเก็ด สันป่าตอง จอมทอง แม่แจม่ ฮอด สะเมิง แม่ริมและดอยเต่า 

- ป่าเต็งรังหรือป่าแพะ  มีพันธุ์ไม้ส าคัญคือเต็ง รังพลวง เหียง โดยปกติ เป็นไม้ขนาดกลาง 

ขึน้กระจายอยู่ห่าง ๆ กัน ป่าชนิดนี้พบโดยทั่วไปและเป็นป่าที่มีความชืน้ต่ าสุดง่ายต่อการเกิดไฟป่า 
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   แร่ธาตุ 

แร่ธาตุที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันมีการผลิตแร่จ านวน 4 ชนิด คือ ดีบุก ซีไลท์  

ลิกไนต์  หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนในพื้นที่อ าเภอสะเมิง จอมทอง ฮอด ดอยสะเก็ด เชียงดาว และ      

ไชยปราการ 

   แหล่งน้ าธรรมชาติ 

จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนองและบึงธรรมชาติ  

หลายแห่งส าหรับแม่น้ าที่ส าคัญ ๆ ของจังหวัดเชยีงใหม่  ม ี8 สาย ด้วยกัน คอื 

1. แม่น้ าปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่และยาวที่สุดประมาณ 160 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บรเิวณ 

หมู่บ้านเมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนอืไหลผ่านกลางเมอืงเชียงใหม ่  

2. แม่น้ าฝาง อยู่ในเขตอ าเภอฝางเป็นแม่น้ าที่ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนอืต้นน้ าเป็นล าธาร     

หลายสายไหลมารวมกันจากตอนใต้สุดของอ าเภอฝาง 

3. แม่น้ าแม่แตง ต้นน้ าเกิดจากหว้ยล าธารต่างๆ เขตต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวียงแหง ไหลมา

รวมกับน้ าแม่คองในท้องที่อ าเภอเชียงดาวกลายเป็นล าน้ าแม่แตงไหลผ่านอ าเภอแม่แตง 

4. แม่น้ าแม่งัด ต้นน้ าเกิดจากหว้ยล าธารจากภูเขาซึ่งล้อมรอบตัวอ าเภอพร้าวเกดิแม่น้ าสายนี้  

ไหลผ่านเขตอ าเภอดอยสะเก็ดบรรจบกับแมก่๋นแมค่าว ไหลบรรจบแมน่้ าปิงที่อ าเภอสันป่าตอง   

5. แม่น้ าแม่กวง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านยางนาน้อยไหลผา่นอ าเภอดอยสะเก็ด    

สันทรายและอ าเภอสารภ ี อ าเภอเมอืงล าพูน  แล้วไหลบรรจบกับแม่น้ าปิงบริเวณบ้านสบทา  จังหวัดล าพูน 

6. แม่น้ าแม่ขาน  ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านแม่ขานใหญ่  อ าเภอสะเมิง ไหลผา่น

ทุ่งนาบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนอืของอ าเภอสันป่าตอง ไหลบรรจบแม่น้ าปิงบริเวณบ้านท่ามะโอ 

7. แม่น้ าแม่กลาง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาดอยอินทนนท์หรอืดอยอ่างกา ในเขตอ าเภอ

จอมทองแล้วไหลผ่านตัวอ าเภอจอมทองลงสู่แม่น้ าปิง 

8. แม่น้ าแม่แจ่ม ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาสาขาของดอยหัวช้าง ในเขตอ าเภอแม่แจม่   

ไหลมารวมกับล าธารอื่น ๆ ในเขตบ้านม่วงป้อง กลายเป็นแม่น้ าแม่แจม่ 

 

18) รายงานหมู่บ้านชนบทไทย (จากข้อมูลพืน้ฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2556)) 
สภาพปัญหาจ าแนกตามตัวชี้วัด ปี 2556 ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวนราษฎร 

840,895 คน จ านวนครัวเรือน 263,402 ครัวเรือน ใน 1,844 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา 

อันดับหนึ่ง = 37 หมูบ่้าน อันดับสอง = 323 หมูบ่้าน อันดับสาม = 1,484 หมูบ่้าน 
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ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

โครงสร้างพื้นฐาน             

1. ถนน 162 8.79 664 36 1018 55.2 

2. น้ าดื่ม 43 2.33 44 2.39 1757 95.3 

3. น้ าใช้ 74 4.01 43 2.33 1727 93.7 

4. น้ าเพื่อการเกษตร 96 5.21 638 34.6 992 53.8 

5. ไฟฟ้า 122 6.62 413 22.4 1308 70.9 

6. การมทีี่ดนิท ากิน 291 15.8 385 20.9 1167 63.3 

7. การตดิต่อสื่อสาร 83 4.5 752 40.8 1008 54.7 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ             

8. การมงีานท า 383 20.8 780 42.3 681 36.9 

9. การท างานในสถานประกอบการ 282 15.3 48 2.6 132 7.16 

10. ผลผลิตจากการท านา 22 1.19 48 2.6 607 32.9 

11. ผลผลิตจากการท าไร่ 210 11.4 40 2.17 413 22.4 

12. ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่นๆ 230 12.5 432 23.4 392 21.3 

13. การประกอบอุตสาหกรรม 

ในครัวเรือน 

51 2.77 16 0.87 17 0.92 

14. การได้รับผลประโยชน์ 

จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว 

78 4.23 125 6.78 255 13.8 

สุขภาวะและอนามัย             

15. ความปลอดภัยในการท างาน 30 1.63 118 6.4 1696 92 

16. การป้องกันโรคติดตอ่ 34 1.84 136 7.38 1674 90.8 

17. การกีฬา ความรู้และการศกึษา 724 39.3 892 48.4 228 12.4 

18. การได้รับการศกึษา 600 32.5 256 13.9 988 53.6 

19. อัตราการเรียนต่อของประชาชน 40 2.17 72 3.9 1134 61.5 

20. ระดับการศกึษาของประชาชน 

การมีสว่นร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน 

126 6.83 433 23.5 1285 69.7 

21. การเรียนรูโ้ดยชุมชน 797 43.2 186 10.1 860 46.6 

22. การได้รับความคุ้มครองทาง

สังคม 

19 1.03 20 1.08 1805 97.9 
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หมายเหตุ (1) ตัวช้ีวัดใน กชช. 2ค คิดเกณฑก์ารให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คอื 1 = ปัญหามาก  

2 = ปัญหาน้อย 3 = ปัญหาน้อย / ไม่มี 

  (2) ชื่อชีว้ัดที่ใช้ตารางนีเ้ป็นชื่อย่อย โปรดอ้างชื่อตัวชีว้ัดเต็มได้จากในแบบสอบถาม กชช.2ค 

ล าดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา จังหวัดเชียงใหม่ เรียงจากจ านวนหมู่บ้านที่มีปัญหาจ านวนมากไปน้อย 

จ านวนราษฎร 840,895 คน จ านวนครัวเรือน 263,402 ครัวเรือน ใน 1,844 หมู่บ้าน มีหมู่บ้าน

เร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่ง = 37 หมู่บ้าน อันดับสอง = 323 หมู่บ้าน อันดับสาม = 1,484 หมูบ่้าน 
 

ล าดับ

ปัญหา 
ดัชน้ีวัด (ล าดับ) 

หมู่บ้านที่มีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 

1 การเข้าถึงแหลง่เงนิทุน (25) 818 44.4 

2 การเรียนรูโ้ดยชุมชน (21) 797 43.2 

3 การกีฬา (17) 724 39.3 

4 การได้รับการศกึษา (18) 600 32.5 

5 การมงีานท า (8) 383 20.8 

6 คุณภาพที่ดนิ (26) 323 17.5 
 

ตัวชี้วัด 
ปัญหามาก ปัญหาปานกลาง ปัญหาน้อย/ไม่มี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

23. การมสี่วนร่วมของชุมชน 79 4.28 123 6.67 1642 89.1 

24. การรวมกลุ่มของของชุมชน 204 11.1 411 22.3 1228 66.6 

25. การเข้าถึงแหล่งเงนิ 818 44.4 281 15.2 745 40.4 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             

26. คุณภาพดิน 323 17.5 209 11.3 1312 71.2 

27. คุณภาพน้ า 187 10.1 463 25.1 726 39.4 

28. การปลูกป่าหรอืไม้ยืนต้น 82 4.45 309 16.8 - - 

29. การใชป้ระโยชน์ที่ดิน 137 7.43 681 36.9 146 7.7 

30. การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม 145 7.86 86 4.66 1556 84.4 

ความเสี่ยงของชุมชนและภัยพิบัติ             

31. ความปลอดภัยจากยาเสพติด 40 2.17 604 32.8 1194 64.8 

32. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 175 9.49 117 6.34 1551 84.1 

33. ความปลอดภัยจากความเสี่ยง 

ในชุมชน 

50 2.71 340 18.4 1354 73.4 
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ล าดับ

ปัญหา 
ดัชน้ีวัด (ล าดับ) 

หมู่บ้านที่มีปัญหา 

จ านวน ร้อยละ 

7 การมทีี่ดนิท ากิน (6) 291 1578 

8 การท างานในสถานประกอบการ (9) 282 15.3 

9 ผลผลิตจากการท าเกษตรอื่น ๆ (12) 230 12.5 

10 ผลผลิตจากการท าไร่ (11) 210 11.4 

11 การรวมกลุ่มของชุมชน (24) 204 11.1 

12 คุณภาพน้ า (27) 187 10.1 

13 ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ (32) 175 9.49 

14 ถนน (1) 162 8.79 

15 การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม (30) 145 7.86 

16 การใชป้ระโยชน์ที่ดิน (29) 137 7.43 

17 ระดับการศกึษาของประชาชน (20) 126 6.83 

18 ไฟฟ้า (5) 122 6.62 

19 น้ าเพื่อการเกษตร (4) 96 5.21 

20 การตดิต่อสื่อสาร (7) 83 4.5 

21 การปลูกป่าหรอืไม้ยืนต้น (28) 82 4.45 

22 การมสี่วนรว่มของชุมชน (23) 79 4.28 

23 การได้ประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว (14) 78 4.23 

24 น้ าใช้ (3) 74 4.01 

25 การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน (13) 51 2.77 

26 ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน (33) 50 2.71 

27 น้ าดื่ม (2) 43 2.33 

28 อัตราการเรียนต่อของประชาชน (19) 40 2.17 

29 ความปลอดภัยจากยาเสพติด (31) 40 2.17 

30 การป้องกันโรคติดตอ่ (16) 34 1.84 

31 ความปลอดภัยในการท างาน (15) 30 1.63 

32 ผลผลิตจากการท านา (10) 22 1.19 

33 การได้รับความคุ้มครองทางสังคม (22) 19 1.03 

หมายเหตุ ตัวชี้วัดใน กชช. 2ค คิดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1 = ปัญหามาก  

2 = ปัญหาน้อย 3 = ปัญหาน้อย / ไม่มี 
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19) รายงานคุณภาพชวีิตของคนไทยในชนบท (จากข้อมูลความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ปี 2556) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีครัวเรือนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ จ านวน 

255,366 ครัวเรือน และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากเป็นอันดับที่ 41 ของประเทศ โดยมีจ านวนคน 

814,102 คน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จ านวน 64,737 บาท และไม่ผ่านเกณฑ์เด็กที่จบการศึกษา

ภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามากที่สุดเป็นล าดับที่ 3 ของประเทศ 

คิดเป็นรอ้ยละ 9.05  

 สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวติของครัวเรอืน (จปฐ. 2) ปี 2556 จังหวัดเชียงใหม่ 

ตัวชี้วัดข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนส ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน  ร้อยละ  

หมวดที่ 1 สุขภาพ (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยด)ี มี 7 ตัวชี้วัด 

 1. เด็กแรกเกดิมนี้ าหนักไมน่อ้ยกว่า 2,500 กรัม  5,703 คน 38 คน 0.67 

 2. เด็กแรกเกดิถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัดซีนป้องกันโรค 

     ครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค  

91,031 คน 151 คน 0.17 

 3. เด็กแรกเกดิได้กินนมแมอ่ย่างเดียวอยา่งน้อย  

     6 เดอืนแรกติดต่อกัน (อันดับท่ี 58 ของประเทศ)  

4,379 คน 144 คน 3.29 

 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณ์ ปลอดภัย  

     (อันดับท่ี 6 ของประเทศ)  

255,366 8,400 คร. 3.29 

 5. คนในครอบครัวมกีารใช้ยาบ าบัด บรรเทา 

     อาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นอย่างเหมาะสม  

255,366 7,256 คร. 2.84 

 6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ี

     เพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ (อันดับท่ี 42 ของประเทศ)  

477,030 คน 6,063 คน 1.27 

 7. คนอายุ 6 ปีขึน้ไป ออกก าลังกายอย่างนอ้ยสัปดาห ์

     ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  

780,055 คน 3,236 คน 0.41 

 หมวดที่ 2 มบี้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม) ม ี8 ตัวชี้วัด   

 8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยูอ่าศัย และบ้านมีสภาพ 

     คงทนถาวร  

255,366 คร. 1,297 คร. 0.51 

 9. ครัวเรือนมนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพยีงพอ 

     ตลอดปี  

255,366 คร. 1,654 คร. 0.65 

 10. ครัวเรือนมนี้ าใชเ้พยีงพอตลอดปี  255,366 คร. 1,538 คร. 0.60 

 11. ครัวเรือนมกีารจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย  

       สะอาดถูกสุขลักษณะ  

255,366 คร. 3,587 คร. 1.40 

 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  255,366 คร. 5,007 คร. 1.96 

 13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัตภิัยอย่างถูกต้อง  255,366 คร. 3,235 คร. 1.27 

 14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพท์สนิ  255,366 คร. 818 คร. 0.32 

 15. ครอบครัวมคีวามอบอุน่  255,366 คร. 982 คร. 0.38 
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 ตัวชี้วัดข้อมลูความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนส ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ ์

จ านวน  ร้อยละ  

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศกึษา (คนไทยมกีารศึกษาที่เหมาะสม) ม ี5 ตัวชี้วัด  

 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้งดู 

       เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  

20889 คน 53 คน 0.25 

 17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  14485 คน 268 คน 0.36 

 18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า 

       (อันดับท่ี 3 ของประเทศ)  

12428 คน 1,125 คน 9.05 

 19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและ 

       ยังไมม่งีานท า ได้รับการฝกึอบรบด้านอาชพี  

1125 คน 139 คน 12.36 

 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อา่น เขยีน ภาษาไทยและ 

       คิดเลขอย่างง่ายได ้ 

514616 คน 15,272 คน 2.97 

 หมวดที่ 4 รายได้ ก้าวหนา้ (คนไทยมงีานท าและมรีายได้) มี 4 ตัวชี้วดั  

 21. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม มอีาชีพและมีรายได้  

       (อันดับท่ี 14 ของประเทศ)  

497,509 คน 15,898 คน 3.20 

 22. คนอายุมากกวา่ 60 ปี เต็มขึ้นไป มีอาชพีและ 

       มรีายได้ (อันดับท่ี 4 ของประเทศ)  

106,817 คน 12,820 คน 12.00 

 23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่าคนละ  

       30,000 บาทต่อปี  

255,366 คร. 972 คร. 0.38 

 24. ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงิน (อันดับท่ี 9 ของ 

       ประเทศ)  

255,366 คร. 12,172 คร. 4.77 

 หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤตดิีและมคีณุธรรม) มี 6 ตัวชี้วัด   

 25. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา (ยกเวน้การดื่ม 

        เป็นคร้ังคราวฯ) (อันดับท่ี 16 ของประเทศ)  

814,102 คน 49,893 คน 6.13 

 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี (อันดับท่ี 26 ของประเทศ)  814,102 คน 46,610 คน 5.73 

 27. คนอายุ 6 ปีขึน้ไป ปฏบัิตกิิจกรรมทางศาสนา 

       อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

780,055 คน 4,932 คน 0.63 

 28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

       หมูบ้่าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  

126,266 คน 82 คน 0.06 

 29. คนพกิาร ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

       หมูบ้่าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  

5,446 คน 57 คน 1.05 

 30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 

       เพื่อประโยชนข์องชุมชน  

255,366 คร. 2,498 คร. 0.98 
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 ร้อยละของตัวชี้วัดท่ีตกเกณฑ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เรยีงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนส ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

 19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไมไ่ด้เรียนต่อและ 

       ยังไมม่งีานท า ได้รับการฝกึอบรบด้านอาชพี  

1125 คน 139 คน 12.36 

 22. คนอายุมากกวา่ 60 ปี เต็มขึ้นไป มีอาชพีและ 

       มรีายได ้ 

106817 คน 12820 คน 12.00 

 18. เด็กจบช้ัน ม.3 ได้เรียนต่อชัน้ ม.4 หรือเทียบเท่า  12428 คน 1125 คน 9.05 

 25. คนในครัวเรือนไมด่ื่มสุรา (ยกเวน้การดื่มเป็น 

       คร้ังคราวฯ)  

814102 คน 49893 คน 6.13 

 26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี  814102 คน 46610 คน 5.73 

 24. ครัวเรือนมกีารเก็บออมเงิน  255366 คร. 12172 คร. 4.77 

 4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณ์ ปลอดภัย   255366 คร. 8400 คร. 3.29 

 3. เด็กแรกเกิดได้กนินมแมอ่ย่างเดียวอยา่งนอ้ย 6 เดอืน 

      แรกตดิต่อกัน  

4379 คน 144 คน 3.29 

 21. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม มอีาชีพและมีรายได ้ 497509 คน 15898 คน 3.20 

 20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อา่น เขยีน ภาษาไทย 

       และคิดเลขอย่างง่ายได ้ 

514616 คน 15272 คน 2.97 

 5. คนในครอบครัวมกีารใช้ยาบ าบัด บรรเทา 

     อาการเจ็บป่วยเบือ้งต้นอย่างเหมาะสม  

255366 คร. 7256 คร. 2.84 

 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ  255366 คร. 5007 คร. 1.96 

 11. ครัวเรือนมกีารจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ 

       เรียบร้อย สะอาดถูกสุขลกัษณะ  

255366 คร. 3587 คร. 1.40 

 6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ 

     ประจ าป ีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ  

477030 คน 6063 คน 1.27 

 13. ครัวเรือนมกีารป้องกันอุบัตภิัยอย่างถูกต้อง  255366 คร. 3235 คร. 1.27 

 29. คนพกิาร ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

       หมูบ้่าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  

5446 คน 57 คน 1.05 

 30. คนในครัวเรือนมสี่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะ 

       เพื่อประโยชนข์องชุมชน  

255366 คร. 2498 คร. 0.98 

 1. เด็กแรกเกดิมนี้ าหนักไมน่อ้ยกว่า 2,500 กรัม  5703 คน 38 คร. 0.67 

 27. คนอายุ 6 ปีขึน้ไป ปฏบัิตกิิจกรรมทางศาสนา 

       อย่างนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง  

780,055 คน 4,932 คน 0.63 

 9. ครัวเรือนมนี้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภค 

     เพยีงพอตลอดปี  

255366 คร. 1654 คร. 0.65 
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ตัวชี้วัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
จ านวนส ารวจ

ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

จ านวน ร้อยละ 

10. ครัวเรือนมนี้ าใชเ้พยีงพอตลอดปี 255366 คร. 1538 คร. 0.60 

 8. ครัวเรือนมคีวามมั่นคงในท่ีอยูอ่าศัย  

     และบ้านมีสภาพคงทนถาวร  

255366 คร. 1297 คร. 0.51 

 7. คนอายุ 6 ปีขึน้ไป ออกก าลังกายอย่างนอ้ย 

     สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที  

780055 คน 3236 คน 0.41 

 15. ครอบครัวมคีวามอบอุน่  255366 คร. 982 คร. 0.38 

 23. คนในครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 

       คนละ 30,000 บาทต่อปี  

255366 คร. 972 คร. 0.38 

 17. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ  

       9 ปี  

14485 คน 268 คน 0.36 

 14. ครัวเรือนมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพท์สนิ  255366 คร. 818 คร. 0.32 

 16. เด็กอายุ 3 - 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลีย้งดู 

       เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  

20889 คน 53 คน 0.25 

 2. เด็กแรกเกดิถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัดซีน 

      ป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุม้กันโรค  

91031 คน 151 คน 0.17 

 28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน  

       หมูบ้่าน/ชุมชนหรือภาครัฐ  

126266 คน 82 คน 0.06 
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2.2  ข้อมูลศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

1) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตาม พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 

1. มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังตอ่ไปนี ้(มาตรา 45) 

(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมาย 

(2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 

(3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่น 

(5) แบ่งสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

(6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพรบ .ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ .ศ. 

2498 เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 

(7) คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7 ทวิ)  บ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่น 

(8) จัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่น

อื่นร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า ทั้งนี้ตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 

(9) จัดท ากิจการอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้

เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  

บรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคอาจมอบให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี ้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข   

ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน    

ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง           

การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบข้อ บังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 45/1) 
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3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใดๆอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นหรอืองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่

ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 46) 
4. กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ถ้าองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจ

มีค าสั่งให้ราชการส่วนกลางหรอืราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้ในกรณีที่ราชการส่วนกลางหรือ

ราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจกรรมตาม วรรคหนึ่งให้คิดค่าใช้จ่ายและคา่ภาระต่างๆตามความเป็นจริงได้

ตามอัตรา และระยะเวลาที่เหมาะสม (มาตรา 47) 

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรอืราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ  (มาตรา  48) 

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่า

ราชการจังหวัดเสียก่อนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดสิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่งเป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอน

ไมไ่ด้ (มาตรา 49) 

7. การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจท าได้โดย

ตราเป็นข้อบัญญัติทั้งนีต้ามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด (มาตรา 50) 

อ านาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง( พ.ศ. 2541) ออกตามในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ. 2540สมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดจัดท า 

(1) จัดให้มนี้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

(2) ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(3) บ าบัดน้ าเสีย 

(4) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) วางผังเมอืง 

(6) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก  ซึ่งอย่างนอ้ยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วย 

ทางหลวง 

(7) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ า 

(8) จัดให้มที่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด 

(9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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(10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศลีธรรมอันดีของประชาชน 

(11)  

 

จัดการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนา และบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

หรอืวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12) จัดให้มแีละบ ารุงสถานที่ส าหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจส่วนสาธารณะและ 

สวนสัตว์ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมส าหรับราษฎร 

(13) จัดให้มกีารสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ 

(14) ป้องกันและบ าบัดรักษาโรค 

(15) จัดตัง้และบ ารุงสถานพยาบาล 

(16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 

(18) กิจการที่ได้มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด 
 

อ านาจหน้าที่ตามพรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542  ตามมาตรา 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด     

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นดังนี้ 

1. การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท า

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกี าหนด 
2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การประสานและให้ความรว่มมอืในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น 

4. การแบ่งสรรเงนิซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

5. การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดนิ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. การจัดการศกึษา 

7. การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

8. การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

10. การจัดตัง้และดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 

11. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

12. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  

13. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 

14. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

15. การพาณิชย์การส่งเสริมการลงทุนและการท ากิจการไม่วา่จะด าเนินการเองหรอืร่วมกับ

บุคคลอื่นหรอืจากสหการ 
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16. การสร้างและบ ารุงทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 

17. การจัดตัง้และการดูแลตลาดกลาง 

18. การส่งเสริมการกีฬาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

19. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

20. การจัดให้มีพิพธิภัณฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 

21. การขนสง่มวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

22. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

23. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 

24. จัดท ากิจกรรมใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตและ

กิจการนัน้เป็นการสมควรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นรว่มกันด าเนินการหรอืให้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

25. สนับสนุนหรอืช่วยเหลือส่วนราชการหรอืองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา 

ท้องถิ่น 

26. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หนว่ยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่น 

27. การสังคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชราและผูด้้อยโอกาส 

28. จัดท ากิจกรรมอื่นใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีห้รอืกฎหมายอื่นก าหนดใหเ้ป็น

อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 

อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (ประกาศ ณ วันที่ 13  สิงหาคม  2546) 

ข้อ 1 ลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขต

จังหวัด 

(1) ด าเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(2) เป็นการด าเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวมและไม่เข้า

ไปด าเนนิงานที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถด าเนินการได้เอง 

(3) เข้าไปด าเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่อง 

หรอืมีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมากกว่า 1 แหง่ขึ้นไป 
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ข้อ 2 ในการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามข้อ  1 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะด าเนนิการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้คอื 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดท าแผนจังหวัดโดยการสร้าง

และพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อน าไปสู่ การใช้

จ่ายงบประมาณ ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์

และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

(2) การก่อสร้างและบ ารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือมีการ

เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในลักษณะที่เป็นเครือข่าย

หลักการในเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(3) การจัดการศกึษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ

ประชาชนในระดับจังหวัดและไม่เป็นการซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ่งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา

การศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(4) การส่งเสริม จารีตประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน         

และพาณิชยกรรมของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง    

การท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบ

บ าบัดน้ าเสียรวมใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นในจังหวัด 

(6) ให้บริการด้านเทคนิควิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด 

(7) ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ตอ้งท า” 
 

ข้อ 3  การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคจะกระท าได้แต่เฉพาะกรณี   

ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเองแต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้

เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูงและหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะ

ด าเนินการได้ดีกว่าและผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจ

หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การสนับสนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดจะกระท าได้เป็นกรณีที่เร่งด่วนและ

จ าเป็นหากไม่ด าเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายอย่างร้ายแรงตอ่ประชาชน 

การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กร ประชาชนควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริม

ความสามารถด าเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเอง ในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด      

ร่วมท า ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ใหก้ารสนับสนุนในลักษณะของการใหส้ิ่งของหรอืการเข้าไปด าเนินการแทน 

(หมายเหตุ : ข้อ 3 วรรค 1 และ 2 ยกเลิกตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจกิายน 2552) 

อ านาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑก์ารสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนต าบลในการให้บริการสาธารณะ (ประกาศ ณ วันที่ 23  พฤศจิกายน  2552) 

ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน

ต าบลในการให้บริการสาธารณะแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น    

ของรัฐไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจสนับสนุน

งบประมาณให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น สว่นราชการ หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจ

ด้านการศึกษาหรอืด้านการสาธารณสุขได้ ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  

ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป   

ข้อ 2 การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระท าได้ตอ่เมื่อ 

(1) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผูส้นับสนุน 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องก าหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเอง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม

เสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ 

(3) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานอื่นของรัฐ ต้องค านงึถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นผูส้นับสนุนด้วย 
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 ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับ        

การสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้ งเหตุผลและรายละเอียดว่า

โครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินการและมีความจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน  

การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่

ผูร้ับการสนับสนุนมงีบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน 

 ข้อ 4 เมื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นผูส้นับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ 3 ให้น า

โครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม 

 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามโครงการโดยด่วน จะไม่ด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย 

 ข้อ 5 การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุ 

ครุภัณฑ์และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของ

รายได้ของปีงบประมาณที่ผา่นมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ   

 การค านวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรอืหนว่ยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย   

 การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและด าเนินการแทนก็ได้ 

 ข้อ 6 การสนับสนุนของเทศบาล 

(1) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และ

การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร หรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณ       

ที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ 

(2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้าน

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสาม

ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ   

ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 ข้อ 7  การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้าน

บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้า      

ของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงนิอุดหนุนจากรัฐ  
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ข้อ 8  กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจ าเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณใน

โครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้

เสนอต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวั ดเป็น        

ผูพ้ิจารณาอนุมัตเิป็นรายกรณีไป  

ข้อ 9  หน่วยงานที่รับการสนับสนุนมีหน้าที่ต้องรายงานผลการด าเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุน 

ต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นผู้สนับสนุน ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนต้องติดตาม

และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนและเปิดเผยผลการด าเนินงานดังกล่าว

ต่อสาธารณชน 
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2)ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

                                          แผนภูมิแสดงโครงสร้างและการแบง่ส่วนการบรหิารของ อบจ.เชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 4 ปี) 

- รองนายก อบจ. 3 คน (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่ สมาชิกสภา อบจ.) 
- เลขานุการและท่ีปรึกษา นายก อบจ. รวมกนัไม่เกิน 5 คน (นายกฯ อาจแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมิใช่ สมาชิกสภา อบจ.) 

 

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
- ประธานสภาฯ 
- รองประธานสภาฯ 
- สมาชิกสภา อบจ.ชม. 42 คน 
(วาระ 2 ปี) ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (3 ต าแหน่ง) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านกัปลดัฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ กองคลงั กองช่าง กองพสัดุฯ ส านกัการศึกษาฯ 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายนิติการและ 
การพาณิชย ์

ฝ่ายการประชุม 

ฝ่ายกิจการสภาและ
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ฝ่ายนโยบาย 
และแผน 

ฝ่ายงบประมาณ 

ฝ่ายตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล

แผนงานและโครงการ 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายบญัชี 

ฝ่ายเร่งรัดและ
จดัเก็บรายได ้

ฝ่ายส ารวจและ
ออกแบบ 

ฝ่ายก่อสร้างและ 
ซ่อมบ ารุง 

ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 

ฝ่ายป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั 

ฝ่ายพสัดุ 

ฝ่ายทรัพยสิ์น 

ส่วนบริหาร
การศึกษา 

ส่วนส่งเสริม
การศึกษา ฯ 

ฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคม 

 ฝ่ายสถานสงเคราะห์ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
และการท่องเท่ียว 

ฝ่ายผงัเมือง 

กองการเจา้หนา้ท่ี 

ฝ่ายสรรหาและ 
บรรจุแต่งตั้ง 

ฝ่ายส่งเสริมและ 
พฒันาบุคลากร 

 
ฝ่ายวินยัและ 

ส่งเสริมคุณธรรม 

 

ฝ่ายสิทธิและ 
สวสัดิการ 

สถานศึกษา 

ฝ่ายบริหารงาน
ทัว่ไป 

กลุ่มงานนิเทศฯ 
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ส านักปลัดฯ 

97 

13% กองกิจการสภาฯ 

12 

2% 

กองแผนและ

งบประมาณ 

23 

3% 

กองคลัง 

34 

4% 

กองช่าง 

360 

47% 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 

25 

3% 

ส านักศึกษาฯ 

195 

25% 

กองการเจ้าหน้าที่ 

23 

3% 

หน่วยตรวจสอบฯ 

4 

0% 

ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดควบคุมรับผิดชอบในการบริหาร

ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

และลูกจ้าง อบจ. ให้มี ปลัด อบจ. คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง อบจ.      

รองจากนายก อบจ. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ อบจ. ให้เป็นไปตาม

นโยบายและมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหาร      

ส่วนจังหวัดมอบหมาย    

ตารางแสดง จ านวนบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล ณ  

เดือนกุมภาพันธ์ 2557) 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

1. ส านักปลัดฯ 34 17 46 97 

2. กองกิจการสภาฯ 10 - 2 12 

3. กองแผนและงบประมาณ 19 1 3 23 

4. กองคลัง 26 1 7 34 

5. กองช่าง 66 14 280 360 

6. กองพัสดุและทรัพย์สิน 21 1 3 25 

7. ส านักศกึษาฯ  
     (รวมโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน) 

101 3 91 195 

8. กองการเจ้าหน้าที่ 17 1 5 23 

9.. หนว่ยตรวจสอบภายใน 4 - - 4 

รวมทั้งสิ้น 298 38 437 773 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 
ร้อยละ 

ของบุคลากรของ 
อบจ.เชียงใหม ่
จ าแนกตาม 
หน่วยงาน 

ท่ีมา : กองการเจ้าหนา้ที่ องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา 

ข้อมูลพื้นฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน(กายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

 ถนนที่รับมอบถ่ายโอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับมอบถ่ายโอนภารกิจ

ตามพรบ.ก าหนดแผนและขั้ นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  

พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ตอ้งท า 

ตารางแสดง  จ านวนสายทางที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากส านักงานเร่งรัดพัฒนา

ชนบท กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ ฯลฯ และระยะทางที่ได้รับการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซม ตั้งแต่ 

ปี 2546 – 2557  (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2557) 
 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

สายทาง 

ระยะทางของ

ถนนรวมสะพาน  

(กโิลเมตร) 

สะพาน  

(แหง่) 

*ระยะทาง 

ที่ได้รับการบ ารุงรักษา/

ซ่อมแซมแล้ว (กม.) 

1 อ าเภอแมอ่าย 6 24.693 5 17.393 

2 อ าเภอฝาง 11 68.752 6 60.952 

3 อ าเภอเชยีงดาว 2 13.440 - 10.620 

4 อ าเภอแมแ่ตง 6 64.077 6 57.417 

5 อ าเภอแมริ่ม 9 51.925 4 26.382 

6 อ าเภอพร้าว 8 23.558 - 14.864 

7 อ าเภอดอยสะเก็ด 17 66.122 7 48.095 

8 อ าเภอสันทราย 7 22.688 - 18.803 

9 อ าเภอแมอ่อน 4 8.736 - 5.922 

10 อ าเภอสันก าแพง 15 58.313 8 34.895 

11 อ าเภอสารภี 15 79.666 3 58.895 

12 อ าเภอเมอืง 5 15.084 1 13.992 

13 อ าเภอสะเมงิ 1 28.620 4 28.620 

14 อ าเภอหางดง 6 25.139 - 17.432 

15 อ าเภอแมว่าง 2 20.562 1 20.000 

16 อ าเภอสันป่าตอง 11 42.166 3 34.614 

17 อ าเภอดอยหลอ่ 4 21.980 1 15.747 

18 อ าเภอจอมทอง 5 67.018 2 25.762 

19 อ าเภอฮอด 1 9.161 2 6.488 

20 อ าเภอแมแ่จ่ม 4 35.885 5 34.786 
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ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวน 

สายทาง 

ระยะทางของ

ถนนรวมสะพาน  

(กโิลเมตร) 

สะพาน  

(แหง่) 

*ระยะทาง 

ที่ได้รับการบ ารุงรักษา/

ซ่อมแซมแล้ว (กม.) 

21 อ าเภออมก๋อย 3 79.850 8 26.858 

22 อ าเภอกัลยาฯ 1 10.000 1 2.205 

23 อ าเภอไชยปราการ - - - - 

24 อ าเภอเวยีงแหง - - - - 

25 อ าเภอดอยเตา่ - - - - 

 รวม 143 837.435 67 580.742 

ท่ีมา : กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 

ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการบ ารุงรักษา/

ซ่อมแซมแล้ว ระยะทาง 580.742 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 69.35 ของระยะทางทั้งหมด  

มีจ านวน 3 อ าเภอ ที่ได้รับการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมแล้ว ไม่เกินร้อยละ 50 คือ 

1. อ าเภอจอมทอง   ร้อยละ 38.44 

2. อ าเภออมก๋อย    ร้อยละ 33.64 

3. อ าเภอกัลยาณิวัฒนา ร้อยละ 22.05  

 ข้อมูลเครื่องจักรกลส าหรับการพัฒนา (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2557) 

ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ านวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภารกิจ  

( / ได้มากกวา่ 1 ภารกิจ) 

บรรเทา 

สาธารณภัย 

โครงสรา้ง 

พืน้ฐาน 

บรกิาร 

สาธารณะ 

1 รถยนต์ดับเพลงิ 3 คัน /  / 

2 รถยนต์ดับเพลงิอาคาร 6 คัน /  / 

3 รถยนต์กระบะบรรทุกตรวจการณ์

ดับเพลงิ 

3 คัน /  / 

4 รถกู้ภัยดับเพลงิมถีังน้ าในตัว 1 คัน /  / 

5 รถบรรทุกน้ า 14 คัน / / / 

6 รถบรรทุกน้ ามัน 1 คัน /  / 

7 รถยนต์กวาดดูดฝุ่น 6 คัน /  / 

8 รถบรรทุกขยะ 1 คัน   / 
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ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ านวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภารกิจ  

( / ได้มากกวา่ 1 ภารกิจ) 

บรรเทา 

สาธารณภัย 

โครงสรา้ง 

พืน้ฐาน 

บรกิาร 

สาธารณะ 

9 รถกระเชา้ไฟฟา้ 3 คัน /  / 

10 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค

พร้อมชุดกระเชา้ 

2 คัน  / / 

11 รถยนต์บรรทุกกระเชา้ตัดกิ่งไม้

พร้อมเครื่องย่อยกิ่งไม้ 

1 คัน   / 

12 รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิค 2 คัน / /  

13 รถบรรทุกชานต่ า 5 คัน  /  

14 รถเทเลอร์ (หัวลาก) 2 คัน  /  

15 รถพ่วง (หางลาก) 2 คัน  /  

16 รถเกลี่ยดนิลอ้ยาง (รถเกรดเดอร์) 11 คัน  /  

17 รถบรรทุกเทท้าย 25 คัน  /  

18 รถตักหนา้ – ขุดหลัง 3 คัน  /  

19 รถขุดตีนตะขาบแขนสัน้ 10 คัน  /  

20 รถขุดตีนตะขาบแขนยาว 4 คัน  /  

21 รถขุดตีนตะขาบตีนยาง 2 คัน  /  

22 รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบ 7 คัน  /  

23 รถฟารม์แทรคเตอร์ 

พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง 

1 คัน  /  

24 รถฟารม์แทรคเตอร์ 4 คัน  /  

25 รถบดล้อเหล็ก 9 คัน  /  

26 รถบดล้อยาง 5 คัน  /  

27 รถบดส่ันสะท้านลอ้เหล็กเรียบ 2 คัน  /  

28 รถลาดยาง 5 คัน  /  

29 รถพ่นยาง 1 คัน /   

30 รถซ่อมบ ารุงถนนอเนกประสงค์ 5 คัน  /  

31 รถกู้ภัยไฟฟา้ส่องสวา่ง 3 คัน /  / 

32 รถกู้ภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 8 คัน /   
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ท่ี ประเภทเครื่องจักรกล/เครื่องมือ 
จ านวน 

(คัน/เครื่อง) 

ประเภทของภารกิจ  

( / ได้มากกวา่ 1 ภารกิจ) 

บรรเทา 

สาธารณภัย 

โครงสรา้ง 

พืน้ฐาน 

บรกิาร 

สาธารณะ 

33 รถบันไดกู้ภัย 1 คัน /   

34 รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดลา้ง      

ท่อระบายน้ า 

3 คัน   / 

35 รถปูพืน้ผิวถนนแอสฟัลต์ 2 คัน  /  

36 รถสุขาเคลื่อนท่ี 5 คัน   / 

37 รถบริการซ่อมอเนกประสงค์ 1 คัน   / 

38 เครื่องสูบน้ าติดต้ังบนรถเทเลอร์

ลากจูง 2 ล้อ 

50 เครื่อง   / 

39 เรือไฟเบอร์กลาสพร้อมเคร่ืองยนต์

เรือหางยาว 

8 ล า /   

40 เรือเร็วตรวจการณ์ 1 คัน /   

41 เรือก าจัดผักตบชวา 1 คัน  / / 

42 ชุดขุดเจาะบอ่บาดาล 1 ชุด  / / 

43 รถกวาดฝุ่น 6 คัน   / 

44 เครื่องย่อยกิ่งไม้ 20 เครื่อง   / 

 สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่ 304 หมู่ที่ 7 ต าบลสันมหาพน             

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม ่พื้นที่ 171 ไร่ (ขออนุญาตใชจ้ากกรมป่าไม้) องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ รับโอนมาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 มีคนชราที่อยู่ในความดูแลดังนี้ 

ตารางแสดง ข้อมูลคนชราที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 

ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557 

ล าดับที่ ประเภท 
จ านวน (คน) 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1 สามัญ 82 80 71 

2 พิเศษ (ปลูกบ้าน) 33 33 35 

รวม 115 113 106 

 ท่ีมา : ฝ่ายสถานสงเคราะห์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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 การถ่ายโอนสถานศึกษา ปัจจุบ ันองค์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัดเช ียงใหม่ 

มีโรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน อยู่ระหว่างการรับโอน 1 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ระดับมัธยมศกึษา (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2557) ดังนี ้ 

1. โรงเรยีนแม่อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย  เปิดท าการสอนระดับช้ันมัธยมศกึษา 

ปีที่ 1 – 6 มจี านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้  

- ในปีการศึกษา 2554 : 792 คน 

- ในปีการศึกษา 2555 : 866 คน 

- ในปีการศึกษา 2556 : 846 คน 

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการท างาน 

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีมาตรฐาน โดยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ รวมทั้ง

สานสร้างความเข้มแข็งร่วมกับชุมชน 

2. โรงเรียนแม่งอนขี้เหล็ก อ าเภอฝาง เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาลถึง

ระดับช้ันมัธยมศกึษา มจี านวนนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้  

ระดับชัน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ชัน้อนุบาล 1 – 2   52 46 54 

2. ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6   188 199 180 

3. ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 179 145 136 

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ระดับ

มาตรฐานสากล พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ชุมชนท้องถิ่นแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้เรียนและประชาชนในท้องถิ่น 

มีความตระหนัก ภาคภูมิใจ สืบทอดอนุรักษ์ในศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็ง 

รวมทั้งพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

3. โรงเรียนบ้านต้นแก้วผดุงพิทยาลัย  อ าเภอหางดง เปิดท าการสอนตั้งแต่

ระดับช้ันอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศกึษา มีจ านวนนักเรียนในแต่ละปีการศกึษา ดังนี้  

ระดับชัน้ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. ชัน้อนุบาล 1 – 2   52 46 54 

2. ประถมศกึษาปีท่ี 1 – 6   188 199 180 

3. ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 179 145 136 
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มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะความสามารถตามช่วงวัยการเรียนรู้ให้

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และค้นพบศักยภาพความถนัดที่แท้จริง เสริมสร้างความมีจิตส านึก

และค่านิยมแห่งความดีงาม มีจิตอาสาพร้อมทักษะความรู้และมั่นใจในการเรียนรู้แบบใหม่และ

ด ารงชีพในอนาคตที่ตนเลือก ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) สร้างสถานศึกษาคุณภาพช้ันดี ใกล้บ้าน รวมทั้งสร้างศักยภาพให้ผู้เรียน

คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โรงเรียนบ้านศาลา อ าเภอแม่ริม ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับโอนมาเป็น

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับช้ันอนุบาล 1 – 2 

ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 1 - 6 มจี านวนนักเรียนในปีการศกึษา 2556 จ านวน 165 คน  

มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมการจัดรูปแบบการศึกษาตามศักยภาพของ

ผู้เรียน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีการด ารงชีวิตที่เป็นสุข 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตประชาธิปไตยรักษ์ความเป็นไทย อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านภาษา 

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม พร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ท่ีมา : ส่วนบริหารการศึกษา ส านักศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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ข้อมูลด้านงบประมาณการคลัง 
  

 รายได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ 
 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

2554 

ปี พ.ศ. 

2555 

ปี พ.ศ. 

2556 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 99,388,531.67 100,670,295.02 104,914,317.34 

1. ภาษบี ารุง อบจ. จากสถานคา้ปลกียาสูบ 83,711,087.85 83,802,763.54 85,424,485.98 

2. ภาษบี ารุง อบจ. จากสถานค้าปลกีน้ ามัน 15,677,443.82 16,867,531.48 19,489,831.36 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 26,838,139.57 34,546,658.62 29,120,581.52 

1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา - - - 

2. ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 15,679,821.45 19,345,934.05 23,921,083.70 

3. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฏหมายท่ีดิน ม.9 1,267,680.00 1,239,320.00 1,560,240.00 

4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 33,500.00 394,108.00 129,400.00 

5. ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและ 

    ข้อบังคับท้องถิ่น 
185,307.57 127,085.22 57,897.88 

6. ค่าปรับการผิดสัญญา 9,546,440.55 13,440,211.35 3,451,959.94 

7. ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ (ดูดทราย) - - - 

8. ค่าจดทะเบียนพาณิชย์ 125,390.00                         - - 

รายได้จากส่วนอื่น ๆ 24,911,163.17 38,623,122.85 55,508,237.39 

1. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 22,597,488.66 37,766,291.47 54,496,929.32 

2. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,242,465.51 738,356.38 463,698.07 

3. หมวดรายได้จากทุน 1,071,209.00 118,475.00 547,610.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 1,072,963,611.29 1,068,904,770.60 1,238,607,471.32 

1. ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืลอ้เลื่อน 751,665,148.45 736,242,121.37 821,363,880.29 

2. ภาษมีูลค่าเพิ่ม 165,918,064.51 165,690,436.28 198,900,713.83 

3. ภาษบี ารุง อบจ. จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 

    ท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 % 
150,185,727.47 163,843,381.38 215,772,731.42 

4. ค่าภาคหลวงแร่ 5,194,670.86 3,128,831.57 2,570,145.78 

หมวดเงินอุดหนุน  420,165,806.64 545,042,844.68 452,366,413.90 

รวมรายได้ทั้งหมด 1,644,267,252.34 

 

1,787,787,691.77 

 

1,880,517,021.47 

 

ท่ีมา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 
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 สัดส่วนของเงินรายได้ที่ได้จากส่วนกลางต่อรายได้จากการจัดเก็บเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความสามารถในการหารายได้จากการจัดเก็บเอง 
  

แหลง่รายได ้

จากการจัดเกบ็เอง 

จ านวนเงิน (บาท) 

ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

1. หมวดภาษอีากร 99,388,531.67 65.76 100,670,295.02 57.91 104,914,317.34 55.35 

2. หมวดค่าธรรมเนยีม   

    ค่าปรับและ ใบอนุญาต 
26,838,139.57 17.76 34,546,658.62 19.87 29,120,581.52 15.36 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 22,597,488.66 14.95 37,766,291.47 21.73 54,496,929.32 28.75 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,242,465.51 0.82 738,356.38 0.42 463,698.07 0.24 

5. หมวดรายได้จากทุน 1,071,209.00 0.71 118,475.00 0.07 547,610.00 0.30 

รวม 151,137,834.41 100 173,840,076.49 100 189,543,136.25 100.00 

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

แหลง่รายได ้
จ านวนเงิน(บาท) 

ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ป ี2556 ร้อยละ 

1. รายได้ท่ีไดจ้ากส่วนกลาง 1,493,129,417.93   90.81 1,613,947,615.28   90.28 1,690,973,885.22 89.92 

2. รายได้จากการเก็บเอง 151,137,834.41   9.19 173,840,076.49   9.72 189,543,136.25 10.08 

รวมรายได้ทั้งสิ้น  1,644,267,252.34  1,787,787,691.77 1,880,517,021.47 

สัดส่วนรายได ้

ส่วนกลาง : รายไดจ้ากการเก็บเอง 
 9.08 : 0.92  9.03 : 0.97 8.99 : 1.01 - 49 - 



 
 

ส่วนท่ี3 
สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

3.1สรุปสถานการณ์พัฒนา 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) 

S1    องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม

โครงสรา้งอย่างชัดเจนและเป็นระบบ 
S2 องค์กรมกีารแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามล าดับที่ชัดเจน 
S3 มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการ  

โดยผา่นทางเว็บไซด์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

S4 เป็นองค์กรหลักที่ท าหน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เชยีงใหม่ 

S5 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม่  

S6 มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 
S7 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท การจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้ เข้ารับ 
การฝกึอบรม การศกึษาดูงาน 

S8 มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใต้กรอบอ านาจหนา้ที่ 

S9 องค์กรมีทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเหมาะสมกับการด าเนินงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

W1 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท าและเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพื่อใช้ 

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 
W2 การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการด าเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็น

ส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นหรอืให้ความส าคัญในการบูรณาการกับหนว่ยงานอื่น 
W3 ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการ

เนินการโครงการที่แน่นอนได้และการปฏิบัติงานตามกิจกรรมของโครงการ 
มีความล่าช้าไม่เป็นไปตามหว้งระยะเวลาที่ก าหนด 
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W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรจากรัฐ และงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวน

น้อยมาก 
W5 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง 

ความคุ้มค่าและประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ  
W6 สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานไม่เอื้อต่อการท างานที่เป็นระบบทั้งทาง 

ด้านกายภาพ ด้านสังคมและด้านจติใจ  
 

โอกาส (Opportunity) 
O1 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและศูนย์กลางการลงทุนทางเศรษฐกิจ

ของภาคเหนือ 
O2 เชียงใหม่มีวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในรูปของขนบธรรมเนียม 

ประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และจารีตต่าง ๆ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ 
ในการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและ

ท้องถิ่น 
O3 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษา จึงเป็นแหล่งที่ส าคัญต่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ใหม้ีคุณภาพ 
O4 เชียงใหมเ่ป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ของภาครัฐและเอกชนที่มีความทันสมัย

และมีศักยภาพ สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการในการรักษาโรคเฉพาะทาง 
O5 เชียงใหมม่ีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งต้นน้ าล าธาร  
O6 เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้าน โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และอุทยาน

แหง่ชาต ิ
O7 เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้และไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว สามารถ

ส่งออกและน ารายได้เข้าสู่จังหวัดจ านวนมาก 
O8 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ สามารถน าไปสู่การจ้างงานและ 

สร้างรายได้แก่ชุมชน  
O9 เชียงใหม่มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ชัดเจน เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ 

เศรษฐกิจยั่งยืน 
O10 เชยีงใหม่มสีถานที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ 

O11 มกีารขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน 
O12 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหมเ่ป็น MICE CITY 
O13 ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความตื่นตัวในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีเครือข่าย

ประชาชนที่มุ่งแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 



- 52 - 

 
O14 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่ชัดเจนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความร่วมมือในการบูรณาการโครงการภายใต้
หลักเกณฑก์ารประสานแผนมากขึ้น 

O15 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วย
กระตุน้เศรษฐกิจภายในจังหวัดให้อยู่รอดและเติบโต 

O16 รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 
อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การเมอืงและความมั่นคง 
 

ข้อจ ากัด (Threat) 
T1 สภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นภูเขา ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ บางแห่งเป็นที่ราบ

รองรับน้ าที่ระบายมาจากพืน้ที่อื่นท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก สภาพพื้นที่เป็น
หนิปูนท าให้น้ าบาดาลไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค    

T2 การเป็นเมืองใหญ่ท าให้มปีระชากรแฝงที่เข้ามาท างานและใช้ชีวิตเป็นจ านวนมาก 

ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 
T3 ปัญหาราคาน้ ามันที่ผันผวน มีการปรับราคาขึ้น – ลง ไม่แน่นอน ซึ่งกระทบต่อต้นทุน

การผลิตของผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะต้นทุนการขนสง่สนิค้าและวัตถุดิบ 
T4 ปัญหาสภาพแวดล้อมและภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ 

กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ขาดการวางแผนการผลิต ท าให้เกิดภาวะผลผลิต
ทางการเกษตรล้นตลาด พฤติกรรมการจ าหนา่ยสินค้าผา่นพ่อค้าคนกลาง ต้นทุน
การผลิตสูงจากการใชส้ารเคมี 

T5 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวสร้างความกังวลและต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน 
T6 สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งทาง

ความคิด ท าใหน้ักลงทุนและนักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวของจังหวัด 
T7 ความคับคั่งของการจราจร การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร หมอกควันจากการ

เผาการก าจัดขยะไม่ถูกวิธี หมอกควันจากไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อยู่
ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

T8 การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2588 ของ
ภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้ 
เพื่อเตรียมพร้อมรับมอือย่างที่ควรจะเป็นทั้งด้านโอกาสและผลกระทบ 
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 ประเด็นท้าทาย 
 

 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพ 

 การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ แผน่ดินไหว โคลนถล่ม 

 การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าการพัฒนาแหล่งกักเก็บ 

 การขจัดความยากจน การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมอืงเพื่อรองรับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชวีิตของประชาชน 

 การเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรูใ้ห้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและ 

โอกาสจาก AEC  อาทิ โอกาสทางการส่งสินค้า/บริการไปขายในประเทศอาเซียน 

  

 

******************** 
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โครงสร้างพื้นฐาน  

13% 

เศรษฐกจิ ท่องเที่ยว 

9% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2% 
ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม  

8% 

ศกึษา คุณภาพชีวิต 

56% 

บริหารจัดการ 

8% 
ป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

4% 

Sales 

3.2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 

 ผลการด าเนนิงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 

ยุทธศาสตร ์

(พ.ศ.2556 – 2560) 

ผลการด าเนินการ 

ตั้งไว้  

(แผนสามป ี(ปี2556)) 

ด าเนินการจริง 
(แผนด าเนินงาน ป ี2556 และ        

จ่ายขาดเงินสะสม เงินทุนส ารอง) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  139 648,357,700 108 108,990,362.89 

2. ดา้นเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 28 85,137,000 14 77,727,982.00 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16 56,100,000 8 16,280,717.64 

4. ด้านการศาสนาและศลิปวัฒนธรรม  4 69,633,000 1 70,364,700.00 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 58 484,577,400 42 476,732,504.88 

6. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 74 111,371,900 107 69,132,982.59 

7. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

10 104,690,000 14 29,526,863.31 

รวม 329 1,559,867,000 294 848,756,113.31 

คิดเปน็ร้อยละ 89.36 54.41 

* จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงานในบางยุทธศาสตร์มากกว่าจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีฯ  เนื่องจากโครงการตามแผนการด าเนินงานเป็นกิจกรรมย่อย 

  ของโครงการในแผนพัฒนาสามปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กราฟแสดงร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง   

ในปี 2556 

: ตามยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม ่

(พ.ศ.2556 – 2560) 
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ผลการด าเนินงาน ปี 2556 จ านวน 294 โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 

2556) แยกเป็น 

- โครงการจากแผนการด าเนินงาน จ านวน 277 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวน 179 โครงการ และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 98 โครงการ 

(งบประมาณตั้งไว้ 865,427,200 บาท เบิกจา่ยแล้ว 848,756,113.31 บาท ) 

- โครงการจากงบจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 17 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 17 โครงการ (งบประมาณตั้งไว้ 153,724,500 บาท ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย) 

จากโครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงาน จ านวน 277 โครงการ สามารถสรุป 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรร์ะดับต่าง ๆ ดังนี้  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) มีโครงการ 

ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร ์จ านวน 215 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 36 73 109 

2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

    อย่างยั่งยืน 
52 2 54 

3. ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหาร 

    และพลังงาน 
1 - 1 

4. การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโต 

    อย่างมคีุณภาพและยั่งยืน 
13 6 19 

5. การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาค 

    เพือ่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
1 - 1 

6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    อย่างยั่งยืน 
16 15 31 

รวม 119 96 215 

* โครงการที่ไมส่อดคล้อง จ านวน 62 โครงการ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2556 – 2559) มีโครงการ  

ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร ์209 โครงการ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

1. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น 
18 14 32 

2. สร้างความโดดเด่นของสินค้าการเกษตรและ 

    การท่องเที่ยวบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
13 6 19 

3. พัฒนาการค้าการลงทุนบนพืน้ฐานของ 

    ความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับ 

    สิ่งแวดล้อม 

83 75 158 

รวม 114 95 209 

* โครงการที่ไมส่อดคล้อง จ านวน 68 โครงการ 
 

3. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ.2554 – 2557) มีโครงการที่สอดคล้อง

ตามยุทธศาสตร ์277 โครงการ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

1. การสรา้งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
24 80 104 

2. การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 42 1 43 

3. ด ารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด 
8 1 9 

4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ 

    ความสงบสุขของประชาชน 
12 3 15 

5. การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใส  

    เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการใหบ้ริการ 

93 13 106 

รวม 179 98 277 
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4. นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีโครงการที่สอดคล้องตาม

ยุทธศาสตร ์277 โครงการ ดังนี้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบาย 

จ านวนโครงการ 

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม 

1. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 11 3 14 

2. ดา้นการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดล้อม 
8 - 8 

3. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 14 78 92 

4. ด้านการพัฒนาสังคม การศกึษาและ 

    การสาธารณสุข 
40 1 41 

5. ด้านการศาสนา ศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 1 

6. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 94 13 107 

7. ดา้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบียบ ชุมชน สังคม เสริมสร้าง 

    ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

11 3 14 

รวม 179 98 277 

ท่ีมา : รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ   

        บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
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3.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง    

การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาระดับต่าง ๆ ทุกระดับ จากโครงการที่

ด าเนินการจริงตามแผนการด าเนินงาน ปี 2556 จ านวน 277 โครงการ สามารถน า

โครงการสะท้อนการท างานตามนโยบายและยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

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

 จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 215 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

77.61 ของโครงการที่ด าเนินงานจริง  โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี ้ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 

ในสังคม คิดเป็นร้อยละ 39.35 ของโครงการที่ด าเนินการจริง รองลงมาได้แก่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนและ

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ.2556 – 2559) 

 จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 209 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

75.45 ของโครงการที่ด าเนินงานจริง  โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ดา้นต่าง ๆ ตามล าดับ ดังนี้ ยุทธศาสตร์พัฒนาการค้าการลงทุนบนพื้นฐาน 

ของความมั่นคงทางสังคมและความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 

57.03 ของโครงการที่ด าเนินการจริง รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีท้องถิ่น และ

ยุทธศาสตร์สร้างความโดดเด่นของสินค้าการเกษตรและการท่องเที่ยวบนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ.2554 – 2557) 

 จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จ านวน 277 โครงการ ซึ่งสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ทุกโครงการ โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ 

มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็น

ประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้และบริการ คิดเป็นร้อยละ 38.26 ของ

โครงการที่ด าเนินการจริง รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตรก์ารสรา้งสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
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4. นโยบายผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

 จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายด้านต่าง ๆ จ านวน 277 โครงการ        

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายฯ ทุกโครงการ โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย

ด้านต่าง ๆ มากที่สุด 3 อันดับ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการที่ดีบ้านเมืองที่ดี     

คิดเป็นร้อยละ 38.62 ของโครงการที่ด าเนินการจริง รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน และด้านการพัฒนาสังคม การศกึษาและสาธารณสุข  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้น าโครงการ / กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี     

มาจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ อันเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ 7 ด้าน 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน แยกเป็น  

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภคและ

ด้านสาธารณูปการ เช่น โครงการก่อสร้างและขยายผิวจราจร, โครงการบูรณะทาง/

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร, โครงการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งฯ, โครงการก่อสร้างพนังป้องกันการกัด

เซาะไหล่ทาง, โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  

(2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แยกเป็น  

- การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เช่น โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการ

เรียนรู้ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- การส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

เช่น โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) บ้านถวาย สู่ประชาคมอาเซียน, 

โครงการจัดงานศลิปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2556 

- การสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและ

การตลาด เช่น โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในรายการ “เล่าเรื่องล้านนากับ อบจ.”, โครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, โครงการกระตุ้น

เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว, โครงการสนับสนุนงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 37 ประจ าปี 2556 

- การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว เช่น 

โครงการตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอกไม้ประดับและงานศิลปกรรม, โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสถานที่ท่องเที่ยว 
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  (3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แยกเป็น  

- การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม

พืน้ที่สเีขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน 

- การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริหาร

จัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้, โครงการประชาสัมพันธ์โรงงานท าปุ๋ยหมักฯ,

โครงการติดตาม ตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงงานท าปุ๋ยหมักฯ, โครงการ

ย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร 

- การพัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม เช่น โครงการท าปุ๋ยหมักจาก

กิ่งไม้ ใบไม้ และเศษวัสดุเหลอืทิง้ทางการเกษตร, โครงการแปลงสาธิตปลูกผักสวน

ครัวบริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมักฯ 

 (4) ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทาง

ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น  

(5) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต แยกเป็น 

- การส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวติ เช่น โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ 

- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาฯ เช่น โครงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่, โครงการ

สื่อการสอนระบบมัลติมีเดีย 

- การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานมืออาชีพ, โครงการอบรม

สัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา, โครงการสนับสนุน

ปัจจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงใหม่, โครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถิ่น, โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา, โครงการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์ส าหรับห้องคณิตศาสตร์และห้อง

วิทยาศาสตร์), โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ (ซื้อที่ดินขยายพื้นที่โรงเรียน, 

ก่อสร้างรั่วโรงเรียน, ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร), โครงการมหกรรมจัดการศึกษา 

อบจ.เชียงใหม,่ โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในประเทศและต่างประเทศ, 

โครงการเสริมสรา้งอัตลักษณ์นักเรียน อบจ.เชียงใหม่ 
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 - การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน เช่น โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนนิกิจกรรมด้านสาธารณสุขอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชยีงใหม่, โครงการส่งเสริม

และสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกายอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่, 

โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ, โครงการแข่งขันกีฬา 

“ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่เกมส์”, โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41, โครงการ

แขง่ขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 41, โครงการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศ

แหง่ประเทศไทย ครั้งที่ 18 

- การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

การมีงานท าให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่, โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

- การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้กับสตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาสและผูป้่วยเอดส์ 

 (6) ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แยกเป็น 

- การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรฯ เช่น โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ (หลักมนุษยสัมพันธ์พัฒนาคน พัฒนางาน, การคิดบวก

และการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อความส าเร็จ, การสื่อสารและการบริหารจัดการ

เวลา, กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ, การเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่

วัยผู้สูงอายุ, ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน), 

โครงการฝึกอบรม สัมมนา (การใช้เทคโนโลยีดาวเทียม GPS, การวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิสามมติ ิ3D Analysis, การส ารวจระยะทางไกล Remote Sensing) 

- การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ เช่น 

โครงการ อบจ.บริการประชาชน (GTS) อบจ.เชียงใหม่, โครงการเว็ปไซต์และ

ฐานขอ้มูล งานแผนที่ภาษีฯ, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

อบจ.เชียงใหม่ ,  โครงการส่ งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้ แก่

ผูป้ระกอบการโรงแรมและสถานประกอบการน้ ามันและยาสูบ 

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการฯ เช่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง, โครงการประสานการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center), โครงการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนฯ   
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 - การจัดหา/สรา้งปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร เช่น โครงการ

จัดซือ้ครุภัณฑ์ส าหรับการปฏิบัติงาน, โครงการก่อสร้างลานจอดรถศูนย์เครื่องมือกล, 

โครงการจัดภูมิทัศน์ส านักงาน อบจ.เชียงใหม ่ส่วนแยก 

(7)   ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เช่น 

โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการ

ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง คสล. , โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล., โครงการขุดลอก

คลอง/ล าเหมือง, โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล, โครงการป้องกัน บ าบัดแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมและปัญหายาเสพติด, โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย, โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับงานป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
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การบรหิารงบประมาณรายจ่าย  3  ปีย้อนหลัง  (ปีงบประมาณ 2554 – 2556) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตารางแสดง ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2554 - 2556) 
 

รายการ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

1. งบประมาณรายจา่ยท่ัวไป    

รายจ่ายงบกลาง    

- ช าระหนีเ้งินกู้ 2,190,850.00 2,190,850.00 2,190,850.00 

- รายจ่ายตามข้อผกูพัน 31,405,914.83 34,954,564.40 56,742,695.14 

เงินส ารองจ่าย 88,214,500.00 8,390,000.00 40,191,000.00 

รวม 121,811,264.83 45,535,414.40 99,124,545.14 
    

2. รายจ่ายของหนว่ยงาน    

- หมวดเงินเดอืนและ 

  ค่าจ้างประจ า 

122,177,990.60 136,688,407.23 146,644,115.15 

- หมวดค่าจา้งชั่วคราว - - - 

- หมวดค่าตอบแทน  

   คา่ใชส้อย และวัสดุ 

463,369,856.50 680,249,587.54 842,561,875.63 

- หมวดค่าสาธารณูปโภค 4,874,408.91 5,755,653.53 5,590,215.76 

- หมวดเงินอุดหนุน 294,457,543.98 259,531,921.00 261,679,008.00 

- หมวดรายจ่ายอ่ืน 690,000.00 2,320,000.00 830,000.00 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ 

  และสิ่งก่อสร้าง 

265,871,464.11 373,976,777.33 260,577,234.17 

รวม 1,151,441,264.10 1,458,522,346.63 1,517,882,448.71 
    

3. รายจ่ายท่ีจ่ายขาดจากเงนิสะสม    

- รายจ่ายงบกลาง 6,950,000.00 32,529,334.64            - 

- เงินเดอืน - 1,045,184.89 - 

- หมวดค่าตอบแทน  

  iค่าใชส้อย และวัสด ุ

39,415,000.00 58,476000.00 5,535,973.50 

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิ 

  และสิ่งก่อสร้าง 

137,929,287.22 132,721,645.23 48,276,610.40 

- รายจ่ายอ่ืน 15,000,000.00 - - 

รวม 199,294,287.22 224,772,164.76 53,812,583.90 

รวมทั้งสิ้น 1,472,546,816.15 1,728,829,925.79 1,670,819,577.75 

ท่ีมา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ 



 
 

ส่วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

 

 

 วสิัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่   

ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสทิธิภาพ” 

 

 พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง      

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้านการค้า  อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและสร้าง 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลติภัณฑ์ชุมชน 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

4. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

5. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ 

ผูด้้อยโอกาส 

6. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ภายใต้หลักธรรมมาภบิาลและการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2558  - 2562) กับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จังหวดัเชียงใหม ่(พ.ศ. 2558- 2561) 

 

 
 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุล 

และยั่งยืน 

 

 2. การสร้างสังคมแหง่วัฒนธรรม 

ความรู้ ภูมปัิญญา จิตสาธารณะ  

และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับ 

กับการเปลี่ยนแปลง 

 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เพือ่เป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

 
 4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

 

 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ภาครัฐและการให้บริการประชาชนท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงใหม ่

(พ.ศ.2558 – 2560) 

 

  

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ี

เหมาะสมกับชุมชน 
 

 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียว 

 
 

 

3. การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
 

 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสบืสาน 

ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

 

  

 

5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข 

และคุณภาพชีวิต 

 

 

6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ในชุมชน 

 

 

7. การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

 

ยุทธศาส

ตร์การ

พัฒนา 

จังหวัด

เชยีงใหม ่

(พ.ศ. 

2558- 

2561) 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ.2558  - 2562) 

- 

2561) 

 

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- 

2561) 

 

 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

- 

2561) 

 

 

4. ด้านการศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

- 2561) 

 

 

3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอ้ม 

- 

2561) 

 

 

6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การจัดระเบียบชุมชน สังคม 

 

- 

2561) 

 

 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคณุภาพชีวิต 

- 

2561) 

 

 

7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 
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 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2558 – 2560) : 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รบัผิดชอบ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 

       การศึกษาและพัฒนาโครงสร้ างพื้ นฐานทาง

การเกษตรที่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง

การเกษตรในท้องถิ่นทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิ ต  การลดค่ า ใ ช้จ่ า ยการกระจายสิ นค้ า  

เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงปุ๋ยอินทรีย์  ห้องเย็น  

การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อการเกษตร ฯลฯ  
 

กองชา่ง 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคม

ขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ  

และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน 

การด้า เน ินการเกี ่ยวก ับ โครงสร ้างพื ้นฐาน 

ด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้้า การศึกษา

และผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและ

ขนส่งมวลชน เพื่อรองรับ AEC ในอนาคต รวมถึง        

การจัดการจราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนา

และบ้ารุงรักษาแหล่งน้้าระบบประปา การวางและ

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

อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบ

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้วางแผนตัดสินใจ 
 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2. ด้านเศรษฐกิจและ 

     การท่องเที่ยว 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

พอเพียง 

       การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด้าเนินการ

เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมทีิศทาง ร่วมกันพัฒนา

กิจกรรมตัวอย่างที่ เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน 

ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ ร่วมพัฒนาองค์

ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการด้าเนินชีวิตและด้าเนิน

ธุรกิจ 
 

ส้านักปลัดฯ 

2.2 พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพของผู้ประกอบการ 

       การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 

SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาด 

และการผลิตแก่กลุ่มสินค้าและอาชีพ อาทิ กลุ่มสินค้า

หัตถกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร อาหาร 

เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ  
 

ส้านักปลัดฯ 

2.3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและ 

การกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน   

เตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) 

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

ด้านการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่า

ทางการตลาด การจัดหา จัดตั้งตลาด เพื่อกระจายสินค้า

ผลติภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันกลุ่มตลาดเพื่อนบ้าน

ประชาคมอาเซียน 
 

ส้านักปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2. ด้านเศรษฐกิจและ 

     การท่องเที่ยว 

2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาค

เกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

       การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิต 

ด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   

โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพื้นฐานวัฒนธรรม

ชุมชน มีการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

ส้านักปลัดฯ 

2 .5   ส ร้ า งภาพลั กษณ์ ด้ า นก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว  

การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

         การส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการในการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก            

ในรูปแบบต่าง ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาด 

เพื่อให้การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จัก 

มากขึน้  ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 

 

ส้านักปลัดฯ 

กองแผนฯ 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ

ทางการท่องเที่ยว 

           การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น     

ธรรมชาติ มนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการ

ท่องเที่ยวเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้น

ถึงความเป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ 

สวยและสะอาด มีมาตรฐานและคนในท้องถิ่นมสี่วนรว่ม 

 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  

    และสิ่งแวดล้อม 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริม 

สนับสนุนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การฝกึอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจจติส้านึกและ

ความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ในการผลิตและบริโภค ที่สง่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

กองชา่ง 

3.2 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม การป้องกันและแก้ ไข 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้องค์ความรู้ เช่น ปัญหา

หมอกควัน มลพิษ น้้าเสีย ขยะมูลฝอย โดยให้ท้องถิ่น

ด้าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึง 

การก้าหนดขอบเขตพื้นที่ (Zoning) การก้าหนดบทบัญญัติ 

ข้อบังคับและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อย่างจริงจัง 

เพื่อควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และส่งเสริม

การจัดตั้ งเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการส่งเสริม 

สนับสนุนการใชพ้ลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน 

กองชา่ง 

3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 

       สร้างองค์ความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

การหาต้นแบบที่ดี  ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาให้เกิด

ผลส้ าเร็ จที่ เป็นรูปธรรม สามารถใช้ เป็นต้นแบบ 

และแนวทางในการพัฒนา เพื่ อท้ าการขยายผล 

ได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอื่น 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

4. ด้านการศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อย่างเป็นรูปธรรม 

      การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทาง

สั งคมการสร้างแหล่ งการเรี ยนรู้   เพื่ อการสืบค้น           

ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูล 

การถ่ายทอดองค์ความรู้  การวางแผนพัฒนาและ

เ ชื่ อม โ ย งแหล่ งก าร เ รี ยนรู้  ร วมทั้ งบู รณะฟื้ นฟู 

แหลง่โบราณสถาน แหลง่ประวัตศิาสตร์ที่ส้าคัญ 

 

ส้านักศกึษาฯ 

กองชา่ง 

 4.2 การเชื่อมโยงวถิชีีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

       การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม    

กับวิถี ชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม/        

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

กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มศิลปวัฒนธรรมล้านนาและ

คุณธรรม จริยธรรม  การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่ น  

เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะ 

ในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการเข้ามา 

ของวัฒนธรรมตา่งชาติที่มตี่อวถิีชวีิตชุมชน 

 

กองแผนฯ 

ส้านักศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. ด้านการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชีวติ 

5.1 ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

       การส่ งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ 

ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนและชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม 

แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ 

ที่เหมาะสมและเพียงพอส้าหรับประชาชนทุกระดับ อันเป็น

การเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อก้าวสู่ชุมชน

และสังคมแห่งการเรียนรู้  และพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

 

ส้านักศกึษาฯ 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

การส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 

การจัดบริการการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและ

ทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้้า

ทางการศึกษาพร้อมสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพ

คนเชียงใหม่ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  

โดยการส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  

การจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน การกระจายอ้านาจและขยายโอกาส

ทางการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 

การปฏิรูปการศึกษาแนวใหม่การเรียนรู้การเสริมสร้าง 

อัตลักษณ์โรงเรียน การเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการ

อย่างมสี่วนรว่ม และการบริหารโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 

  

ส้านักศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. ด้านการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชีวติ 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อ) 

ในการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการ

ความรู้และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้

โรงเรียนเข้มแข็งมีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมตลอดถึงการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้กับ

สถานศกึษา ชุมชน องค์กร และเครือข่ายทางการศึกษา

อื่ น  ๆ  เพื่ อ เสริมสร้ า งสั งคมแห่ งภูมิปัญญาและ 

การเรียนรูท้ี่ยั่งยืนโดดเด่นในวิถีอาเซียน 
 

 

5.3 การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรียน  

       การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

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

มาตรฐานสากล และใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา

ท้องถิ่น (SBMLD) โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์  การจัดทรัพยากรและสภาพแวดล้อม       

ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน แก่ผู้เรียนและชุมชน 

การปรับหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน

และการประเมินผลแนวใหม่ตามจุดเน้นการพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานนักเรียน การสร้างอัตลักษณ์โรงเรียน 

และพัฒนาครูมืออาชีพ ภายใต้กระบวนการขับเคลื่อน

ตามระบบแผนพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วม

ในชุมชน รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้โรงเรียน  

มีขดีความสามารถในการจัดการศกึษาจนเป็นที่ยอมรับของ

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนา 

การเรียนรู้ในชุมชนและร่วมมือกับองค์กรเครือข่าย

พัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งเป็นองค์กรผู้น้าในการ

เสริมสร้างชุมชนแห่งคุณธรรม ภูมปิัญญาและการเรียนรู้ 

ส้านักศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. ด้านการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชีวติ 

5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 

       การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้าง

เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู

สมรรถภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกาย

และจติใจของคนในชุมชน 

 

ส้านักปลัดฯ 

ส้านักศกึษาฯ 

กองชา่ง 

5.5  ส่งเสริมการเรยีนรู้ของชุมชน 

        การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการ

รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้า ในหลายรูปแบบ เป็นการให้

ความรู้แก่ชุมชนแบบบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐ 

เอกชน กลุ่มชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็ ง       

ให้แก่ชุมชุน  สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข

การใหค้วามรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ 

ฝึกอบรม  ศึกษา ดูงาน รวมทั้งในด้านของการฝึกอาชีพ 

การให้ความรู้ในด้านของกฎหมายกับการใช้ชีวิตประจ้าวัน                   

การสาธารณสุข การสร้างสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหา

ยาเสพติด ท้าให้ประชาชน ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่        

ที่ดขีึน้ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนน่าอยู่ 
 

 

ส้านักปลัดฯ 

กองกิจฯ 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

5. ด้านการศึกษาและ 

    พัฒนาคุณภาพชีวติ 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

       การศึกษารวบรวมข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ              

ในท้องถิ่ น  การก้ าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ 

ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  

ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปัจจัยในการยังชีพ 

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมทั้งการติดตามประเมินผล

การสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการด้าเนินการเกี่ยวกับ

โครงสร้างพืน้ฐานที่เหมาะสมกับทุกกลุ่ม เช่น สาธารณูปโภค  

การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการอบรมและพัฒนา

ผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส เด็ก เยาวชน และสตรีในจังหวัด 

 

ส้านักปลัดฯ 

 

6. ด้านการป้องกัน 

    บรรเทาสาธารณภัย 

    และการจัดระเบียบ 

    ชุมชน สังคม 

6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ       

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

       การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและ          

การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรของ

องค์กร/หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์แนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

 

กองชา่ง 

6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
        ส่ ง เสริ มสนั บสนุ นการแก้ ไ ขปัญหาอุ ทกภั ย           

ภัยแล้ง  สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนัง        

การขุดลอก  คูคลอง ล้ าน้้ า เพื่ อป้องกันน้้ าท่ วมฯ        

รวมตลอดถึงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

ใหแ้ก่พืน้ที่ประสบภัย 

 

กองชา่ง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

6. ด้านการป้องกัน 

    บรรเทาสาธารณภัย 

    และการจัดระเบียบ 

    ชุมชน สังคม 

6.3 การป้องกันและแก้ ไขปัญหาอบายมุขและ        

สิ่งเสพติด 

         การร่ วมมื อและ เ ชื่ อม โ ยงกั บหน่ ว ยง านที่     

เกี่ยวข้องกัน  ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด   

ในการก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

และจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา 

และสถานที่ท้างานอย่างเป็นระบบ 

 

ส้านักปลัดฯ 

6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ        

ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/

ท้องถิ่น 

        พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความ

สงบปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งในด้านการ

พัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ 

เทคโนโลยีและการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ  

เฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

 

กองชา่ง 

7. ด้านการบริหารจัดการ 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

7.1 การสร้างจติส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ 

บุคลากรภาครัฐเตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่น 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

       การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของ

บุคลากรภาครั ฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขี ด

ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการการท้างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของ

ประชาชน โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและสามารถ

สนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ส้านักปลัดฯ 

กองกิจฯ 
กองการเจ้าหน้าที ่
ส้านักศกึษาฯ 

กองชา่ง 

 

 



- 76 - 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

7. ด้านการบริหารจัดการ 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

7.2 เสรมิสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารจัดการ 
        การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า         

ในการปฏิบัติภารกิจ  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน

ให้พร้อมรับกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายก้าหนด       

เน้นกระจายการบริการสาธารณะให้ทั่วถึง โดยค้านึงถึง

ความต้องการของประชาชนเพิ่มบทบาทภาคเอกชน       

ในกิจการของรัฐ  เพื่อลดภาระการลงทุนและเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจนพัฒนากลไก     

การก้ากับดูแลที่ เข้มแข็งและโปร่งใส  โดยค้านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและด้าเนินการ  

ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส้านึกข้าราชการให้ยึดหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม  การรับผิดชอบต่อส่วนรวม      

การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เคร่งครัด 
 

กองแผนฯ 

กองคลัง 
กองการเจ้าหน้าที ่

ส้านักศกึษาฯ 

 

7.3  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

       การเปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอ

ปัญหา ความต้องการ การก้าหนดนโยบาย เสนอแนะ

และก้าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง     

เพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เสมอภาค

และมีความสมดุล ส่งเสริมการท้ากิจกรรมในลักษณะพหุ

ภาคี ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กร

ภาครัฐตามที่กฎหมายก้าหนดและส่งเสริมให้มีการ

ตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 

ส้านักปลัดฯ 

กองกิจฯ 

กองแผนฯ 
กองการเจ้าหน้าที ่
ส้านักศกึษาฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

7. ด้านการบริหารจัดการ 

จัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

7.4  จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน 

ขององค์กร 

    จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/

การบริการที่มปีระสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการด้าเนินการ

ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ อาคารส้านักงาน อาคาร

ปฏิบัติการต่าง ๆ  ขององค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่มคีวาม

พร้อมส้าหรับการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 

 
 

ส้านักปลัดฯ 

กองกิจฯ 

กองแผนฯ 

กองคลัง 

กองพัสดุฯ 
กองการเจ้าหน้าที ่

ส้านักศกึษาฯ 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพืน้ฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมและการขนส่ง 

ได้มาตรฐาน ได้รับ 
ความสะดวก สามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างทั่วถึง 

การศึกษามีมาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในจังหวัดได้รับ 

การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
ต่อกัน สามารถรับมือกับ 

สาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด 
ความไม่ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน 

ประชาชน ผูป้ระกอบการ มีการ

พัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและมีความ

พร้อมต่อผลกระทบจากการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 

ที่ดีข้ึน ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ฟื้นฟูและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี 

สามารถจัดกิจกรรมที่ดีต่อการ

ส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุง  

สืบสานศาสนาศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินด้วยการประสาน 

ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

องค์กรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ทุกภาคส่วนและสามารถ
ให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชนได้อย่าง 

มีประสิทธภิาพ 

พัฒนา ปรับปรุง 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ  

การคมนาคมและขนส่ง 

 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการศึกษาอย่างมี

คุณภาพ การสร้างสุขภาวะ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ 

ผูด้้อยโอกาส 

บริหารจัดการและบูรณาการ 
ทุกภาคส่วนในการปอ้งกัน 
บรรเทาสาธารณภัย การจัด

ระเบยีบชุมชน ทัง้ในด้านบุคลากร 
เคร่ืองมืออุปกรณ์และการพัฒนา

เครือขา่ย 

 อนุรักษฟ์ื้นฟูและบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โดยการบูรณาการร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์  
ท านุบ ารุง สร้างสรรค ์สืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พัฒนาการบริหารจัดการ

องค์กรภายใต้ 

หลักธรรมาภิบาล การมี 

ส่วนร่วมทุกภาคส่วนและ
ให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชวีิตของชาวเชยีงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสทิธิภาพ” 

ยุทธศาสตร์ 

1. ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทา 

สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร์ 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
3. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 

7. ดา้นการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Strategy Map 

 

พันธกจิ 

 

วสิัยทัศน์ 

 

เป้า 

ประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนว 

ทาง 

การ

พัฒนา 

แบบ ยท.02 

1.1 พัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐานทางการเกษตร 

  
1.2 พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานดา้นการคมนาคม
ขนสง่ ด้านสาธารณปูโภค 
ด้านสาธารณปูการและ 
การพัฒนาการบริหาร
จัดการโครงสร้างพืน้ฐาน      

2.1 สง่เสริมและพัฒนาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 พัฒนาและสง่เสริมศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการ 

2.3 ส่งเสริมพัฒนาประสทิธภิาพ 
การผลติและการกระจายสินค้า
ผลติภัณฑ์ชุมชนให้ไดม้าตรฐาน
เตรียมพร้อมเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน (AC) 

2.4 ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 
ในประชาคมอาเซียน 

2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวการประชาสัมพันธเ์ชิงรุก
และการตลาด 
  
2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบริการทางการท่องเที่ยว 
  

3.1 การปลูก
จิตส านกึในการ
อนุรักษร์ัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
ให้สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียน 

3.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
  
3.3 พัฒนาตัวอย่าง

ความส าเร็จทีเ่ป็น

รูปธรรม 

  

4.1 การพัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
อย่างเป็นรูปธรรม 
  

4.2 การเช่ือมโยงวิถชีีวติ

ชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  

5.1 สง่เสริมการศึกษา 

นอกระบบและตามอัธยาศัย  

5.2 สง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 

5.3 การบริหารและจัด
การศึกษาของโรงเรียน  
  
5.4 การสง่เสริมสุขภาวะ 

5.5 สง่เสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวติของ

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ

และผู้ดอ้ยโอกาส  
  

6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 
  

6.2 การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อบายมุขและสิ่งเสพติด  
  

6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการรักษาความสงบปลอดภัย 
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
  

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขดีความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
เตรียมพร้อมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 7.2 เสริมสร้างประสทิธภิาพ

และธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการ 

7.3 สง่เสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคสว่นใน
การบริหารจัดการและ
การตรวจสอบควบคมุ 

7.4 จัดหา/สร้างปัจจัย
สนับสนุนในการ
บริหารงานขององค์กร 
  

1. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างขดีความสามารถ   
    ของประชาชน ผู้ประกอบการบนฐานของ 
    องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
    และเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกิจ  
    อาเซียน (AEC) 
2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    ในการพัฒนาดา้นการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัย 
    สนับสนุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 5 32,102,000 - - - - 5 32,102,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการคมนาคมขนสง่ 

ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นสาธารณูปการ และการพัฒนา

การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

317 912,080,300 190 629,440,600 174 591,379,000 681 2,132,899,900

322 944,182,300 190 629,440,600 174 591,379,000 686 2,165,001,900

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.1. สง่เสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 2.2. พัฒนาและสง่เสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 2 2,100,000 1 2,000,000 1 2,000,000 4 6,100,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. สง่เสริมพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจาย

สนิคา้ผลติภัณฑช์ุมชนใหไ้ดม้าตรฐานเตรียมพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน (AEC)

4 3,960,000 - - - - 4 3,960,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 2.4. สง่เสริมและสร้างความเขม้แข็งใหก้ับภาคเกษตรให้

สามารถแขง่ขันไดใ้นประชาคมอาเซยีน

3 1,891,000 - - - - 3 1,891,000

5.แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สร้างภาพลักษณ์ดา้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์

เชงิรุกและการตลาด

7 23,870,000 5 22,370,000 5 22,370,000 17 68,610,000

6.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยวและบริการทาง

การทอ่งเที่ยว

26 89,784,000 3 6,356,000 3 6,356,000 32 102,496,000

43 122,605,000 10 31,726,000 10 31,726,000 63 186,057,000

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 โครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รวม

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์
ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

ผ.03 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

1.แนวทางการพัฒนาที่ 3.1. การปลูกจติส านกึในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

4 14,000,000 4 14,000,000 4 14,000,000 12 42,000,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 8 37,500,000 8 37,500,000 8 37,500,000 24 112,500,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 3.3. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 3 2,100,000 3 2,100,000 3 2,100,000 9 6,300,000

15 53,600,000 15 53,600,000 15 53,600,000 45 160,800,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4.1. พัฒนาองคค์วามรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

อย่างเป็นรูปธรรม

2 6,500,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 16,500,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวถิชีวีติชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 3 106,000,000 3 106,000,000 3 106,000,000 9 318,000,000

5 112,500,000 4 111,000,000 4 111,000,000 13 334,500,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สง่เสริมการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 4 13,500,000 3 10,500,000 3 10,500,000 10 34,500,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 5.2. สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา

พร้อมเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน

5 99,000,000 5 99,000,000 5 99,000,000 15 297,000,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 5.3. การบริหารและจัดการศกึษาของโรงเรียน 32 163,160,200 28 110,363,500 25 126,502,000 85 400,025,700

4.แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสง่เสริมสุขภาวะ 13 153,400,000 11 149,400,000 11 149,400,000 35 452,200,000

5.แนวทางการพัฒนาที่ 5.5. การสง่เสริมการเรียนรู้ของชุมชน 8 22,221,000 4 14,100,000 4 14,100,000 16 50,421,000

6.แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชวีติของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุและ

ผู้ดอ้ยโอกาส

6 5,850,000 4 5,000,000 4 5,000,000 14 15,850,000

68 457,131,200 55 388,363,500 52 404,502,000 175 1,249,996,700

รวม

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

รวม

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวิีต

รวม

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.1. กระตุน้การมสีว่นร่วมของประชาชนในการปอ้งกัน 

บรรเทาสาธารณภัย

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

2.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 59,810,000 1 6,550,000 1 6,550,000 5 72,910,000

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

4.แนวทางการพัฒนาที่ 6.4. เสริมสร้างประสทิธภิาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัย การปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัยแกชุ่มชน/ทอ้งถิ่น

4 21,200,000 4 21,200,000 4 21,200,000 12 63,600,000

9 92,510,000 7 39,250,000 7 39,250,000 23 171,010,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถ

บุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนาทอ้งถิ่นเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

14 21,290,000 14 21,290,000 14 21,290,000 42 63,870,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 7.2. เสริมสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการ

บริหารจัดการ

11 2,600,000 11 2,400,000 11 2,400,000 33 7,400,000

3.แนวทางการพัฒนาที่ 7.3. สง่เสริมการมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่นในการบริหาร

จัดการและการตรวจสอบควบคุม

19 59,055,000 17 125,055,000 17 55,055,000 53 239,165,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานของ

องคก์ร

22 36,672,300 5 426,900 6 577,400 33 37,676,600

66 119,617,300 47 149,171,900 48 79,322,400 161 348,111,600

528 1,902,145,800 328 1,402,552,000 310 1,310,779,400 1,166 4,615,477,200

6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบยีบชุมชน สังคม

รวม

7. ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รวม

รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี 1. โครงสร้างพื้นฐาน

๑. แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกล ำเหมอืง

เลยีบล ำน  ำฝำง 

บำ้นใหมร่่องไคร้ หมูท่ี่ 17

ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นสันตน้หม ือ หมูท่ี่ 4

ต ำบลสันตน้หม ือ 

อ ำเภอแมอ่ำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(300)

1. เพื่อใหม้นี  ำใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภค ท ำกำรเกษตรและ 

    เล ียงสัตว์

2. เพื่อขยำยล ำน  ำและก ำจัด

    วัชพชื ท ำใหก้ำรระบำยน  ำ

    สะดวกและปอ้งกันน  ำทว่ม

ขนำดกวำ้งเฉลี่ย 4 เมตร 

ลกึเฉลี่ย 1 เมตร 

ยำว 13.20 กโิลเมตร

ปริมำตรดนิขุดไมน่อ้ยกวำ่

39,600 ลูกบำศกเ์มตร

1,386,000 - - ร้อยละของ

ระยะทำง

ที่ขุดลอก

1. มนี  ำใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภคท ำกำรเกษตร 

    และเล ียงสัตวอ์ย่ำงเพยีงพอ

2. ล ำน  ำไมต่ ืนเขนิ กวำ้งข ึน

    ไมม่วีัชพชื สำมำรถ

    ระบำยน  ำไดอ้ย่ำงสะดวก

    และปอ้งกันกำรเกดิน  ำทว่ม

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

2 กอ่สร้ำงฝำยน  ำลน้คอนกรีต

เสริมเหล็ก ล ำน  ำมำว 

บำ้นหัวฝำย หมูท่ี่ ๓ 

ต ำบลโปง่น  ำร้อน 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(1)

1. เพื่อใชเ้ป็นฝำยทดน  ำ

    ในกำรเกษตร 3 ต ำบล

2. เพื่อใชเ้ป็นที่กักเก็บน  ำ

    ส ำหรับใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภค ท ำกำรเกษตรและ 

    เล ียงสัตว์

ขนำดสันฝำย ยำว 20 เมตร

พร้อมขุดลอกหนำ้ฝำย

ปริมำตรดนิขุดไมน่อ้ยกวำ่

3,300 ลูกบำศกเ์มตร

1,500,000 - - ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้ใชน้  ำ

1. มฝีำยทดน  ำส ำหรับ

    ใชใ้นกำรเกษตร 

2. มนี  ำใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภคท ำกำรเกษตร 

    และเล ียงสัตวอ์ย่ำงเพยีงพอ

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ผ.01 
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๑. แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

3 ขุดลอกล ำน  ำใจ 

บำ้นใหมช่ยำรำม หมูท่ี่ 19

บำ้นแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8,

บำ้นแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7, 

บำ้นศรีดอนชัย หมูท่ี่ 18,

บำ้นใหมเ่สำหนิ หมูท่ี่ 14,

บำ้นปำ่บง หมูท่ี่ 12, 

บำ้นสระนคิม หมูท่ี่ 20

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นกำวลิะ หมูท่ี่ 7

ต ำบลแมส่ำว (อบต.แมส่ำว)

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(4)

1. เพื่อใหม้นี  ำใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภค ท ำกำรเกษตรและ 

    เล ียงสัตว์

2. เพื่อขยำยล ำน  ำและก ำจัด

    วัชพชื ท ำใหก้ำรระบำยน  ำ

    สะดวกและปอ้งกันน  ำทว่ม

ขนำดกวำ้งเฉลี่ย 4-6 เมตร

ยำว 12,000 เมตร 

ลกึ 0.80 เมตร หรือ

ปริมำตรดนิขุดไมน่อ้ยกวำ่

33,600 ลูกบำศกเ์มตร

1,216,000 - - ร้อยละของ

ระยะทำง

ที่ขุดลอก

1. มนี  ำใชใ้นกำรอุปโภค

    บริโภคท ำกำรเกษตร 

    และเล ียงสัตวอ์ย่ำงเพยีงพอ

2. ล ำน  ำไมต่ ืนเขนิ กวำ้งข ึน

    ไมม่วีัชพชื สำมำรถ

    ระบำยน  ำไดอ้ย่ำงสะดวก

    และปอ้งกันกำรเกดิน  ำทว่ม

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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๑. แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

4 กอ่สร้ำงฝำยเหมอืง

เหลำ่มะเกลอื 

บำ้นผำจุก หมูท่ี่ 8 

ต ำบลดอยเตำ่ 

อ ำเภอดอยเตำ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(2)

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรท ำกำรเกษตร

    ในพ ืนที่ต ำบลดอยเตำ่

    และพ ืนที่ใกลเ้คยีง          

2. เพื่อใหม้นี  ำใช ้

    ในกำรอุปโภคบริโภค

3. เพื่อใชก้ักเก็บน  ำในฤดูแลง้

ขนำดสันฝำย ยำว 30 เมตร 8,000,000 - - ร้อยละควำม

พงึพอใจของ

ผู้ใชน้  ำ

1. เกษตรกรในต ำบลดอยเตำ่

    และพ ืนที่ใกลเ้คยีง

    มแีหลง่น  ำส ำหรับท ำ

    กำรเกษตรอย่ำงเพยีงพอ  

2. ประชำชนมแีหลง่น  ำใช้

    ส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค

3. มแีหลง่กักเก็บน  ำในฤดูแลง้

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

5 ขุดสระเก็บน  ำในพ ืนที่

ทะเลสำบดอยเตำ่ 

ต ำบลทำ่เดื่อ อ ำเภอดอยเตำ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(3)

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรท ำกำรเกษตร

    และเล ียงสัตวใ์นพ ืนที่

    ต ำบลทำ่เดื่อและพ ืนที่

    ใกลเ้คยีง 

2. เพื่อแกไ้ขปัญหำ

    กำรขำดแคลนน  ำในฤดูแลง้ 

3. เพื่อสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

กวำ้ง 300 เมตร 

ยำว 600 เมตร 

ลกึ 4 เมตร

20,000,000 - - ร้อยละควำม

พงึพอใจของ

ผู้ใชน้  ำ

1. เกษตรกรในต ำบลทำ่เดื่อ

    และพ ืนที่ใกลเ้คยีงมนี  ำใช้

    ในกำรเกษตรและเล ียงสัตว์

    อย่ำงเพยีงพอ 

2. แกไ้ขปัญหำขำดแคลนน  ำ

    ในฤดูแลง้ 

3. สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวและ

    เพิ่มรำยไดใ้หแ้กป่ระชำชน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1. วัสดุอะไหลส่ ำหรับ

    ซอ่มแซมบ ำรุงรักษำ

    เคร่ืองจักรกล เชน่ ใบมดี 

    นอ๊ต สกรู แบตเตอร่ี 

    ใบกวำดฝุ่น สำยไฮดรอลกิ 

    ยำง ฯลฯ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

2. อุปกรณ์วทิยำศำสตร์

    หรือกำรแพทย์ ส ำหรับ

    งำนซอ่มบ ำรุงรักษำ 

    รักษำเคร่ืองจักรกลและ

    ยำนพำหนะ เชน่ 

    น  ำกลั่น น  ำกรด 

    น  ำมันเบรก น  ำยำรักษำ

    หมอ้น  ำ ฯลฯ

30,000 30,000 30,000

3. วัสดุไฟฟำ้และวทิยุ 

    เชน่ หลอดไฟฟำ้ 

    สำยไฟฟำ้ โคมไฟฟำ้และ

    อุปกรณ์อื่น ๆ ส ำหรับ

    เปลี่ยนหรือปรับปรุง

    ระบบไฟฟำ้สำธำรณะ

    เป็นตน้

300,000 300,000 300,000

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

ดำ้นสำธำรณูปกำร

(6)

1. เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิัติ

    งำนดำ้นโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

    ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

    ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

    ดำ้นสำธำรณูปกำรใหม้ี

    ประสทิธภิำพ

2. เพื่อชว่ยบรรเทำ

    ควำมเดอืดร้อนของ

    รำษฎรในดำ้นตำ่ง ๆ 

3. เพื่อใหม้วีัสดุ ครุภัณฑ์

    ที่เพยีงพอในกำรปฏบิัติ

    งำนในพ ืนที่ไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

1. ร้อยละ

ของครุภัณฑ์

ที่ไดรั้บกำร

บ ำรุงรักษำ

2. จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

1. สำมำรถสนับสนุน

    กำรปฏบิัตงิำน

    ดำ้นโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

    ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

    ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

    ดำ้นสำธำรณูปกำรได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. สำมำรถบรรเทำ

    ควำมเดอืดร้อนของ

    รำษฎรในดำ้นตำ่ง ๆ 

3. มวีัสดุ ครุภัณฑเ์พยีงพอ

    ในกำรปฏบิัตงิำนในพ ืนที่

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4. วัสดุเคร่ืองจักรกลสูบน  ำ

    เชน่ นอ๊ต สกรู ทอ่สง่น  ำ 

    กรอง แบตเตอร่ี ประเก็น 

    ฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

5. วัสดุยำนพำหนะและ

    ขนสง่ ส ำหรับรถบรรทุก-

    เททำ้ย รถลำดยำง 

    รถกระเชำ้ไฟฟำ้ รถเครน 

    ฯลฯ เชน่ แบตเตอร่ี 

    กรอง ยำง ฯลฯ

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

6. เคร่ืองตัดหญำ้แบบขอ้แข็ง

    จ ำนวน 16 เคร่ือง ๆ ละ

    9,500 บำท

152,000 - -

7. รถขุดไฮดรอลคิชนดิ

    ลอ้ยำง พร้อมชุดหัวเจำะ

    คอนกรีต ระบบไฮดรอลคิ

    ขับเคลื่อน 4 ลอ้ 

    มกี ำลังไมน่อ้ยกวำ่ 

    120 แรงมำ้ จ ำนวน 1 คัน

9,500,000 - -

8. รถเทรลเลอร์ (หัวลำก) 

    พร้อมรถพว่ง (หำงลำก) 

    มกี ำลังไมน่อ้ยกวำ่ 

    340 แรงมำ้ จ ำนวน 1 คัน

5,800,000 - -

จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

ดำ้นสำธำรณูปกำร

(ตอ่)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9. รถบรรทุกตดิตั งเครน

    ไฮดรอลคิ สำมำรถยกได้

    ไมน่อ้ยกวำ่ 10 ตัน/เมตร

    มกี ำลังไมน่อ้ยกวำ่ 

    210 แรงมำ้ จ ำนวน 1 คัน

5,400,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

10. รถบริกำรซอ่ม

      อเนกประสงค์

      พร้อมเคร่ืองมอื

      อุปกรณ์ขับเคลื่อน 

      4 ลอ้ เคร่ืองยนต์

      ดเีซล 4 จังหวะ 

      ปริมำตรกระบอกสูบ

      ไมน่อ้ยกวำ่ 2,900 ซซี ี

      จ ำนวน 1 คัน

1,800,000 - -

11. รถฟำร์มแทรคเตอร์

      พร้อมเคร่ืองตัดหญำ้

      ไหลท่ำง ขับเคลื่อน

      4 ลอ้ เคร่ืองยนต์

      ดเีซล 4 จังหวะ 

      มกี ำลังไมน่อ้ยกวำ่ 

      89 แรงมำ้  

      จ ำนวน 2 คัน ๆ ละ

      2,800,000 บำท

5,600,000 - -

จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

ดำ้นสำธำรณูปกำร

(ตอ่)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

ดำ้นสำธำรณูปกำร

(ตอ่)

12. รถบรรทุก (ดเีซล) 

      ขนำด 6 ตัน 6 ลอ้

      แบบกระบะเททำ้ย

      จ ำนวน 6 คัน ๆ ละ

      1,980,000 บำท

      ป ี2558 : 4 คัน

      ป ี2559 : 2 คัน

7,920,000 3,960,000 - กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

13. รถบรรทุก (ดเีซล) 

      ขนำด 6 ตัน 6 ลอ้

      แบบ บรรทุกน  ำ

      จ ำนวน 2 คัน ๆ ละ

      2,119,000 บำท

4,238,000 - -

14. รถขุดตนียำงพร้อม

      ใบมดีดันดนิดำ้นหนำ้

      เคร่ืองยนตด์เีซล 

      มกี ำลังไมน่อ้ยกวำ่

      60 แรงมำ้ 

     จ ำนวน 3 คัน ๆ ละ 

     3,800,000 บำท

     (ปลีะ 1 คัน)

3,800,000 3,800,000 3,800,000
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

จัดหำวัสดุ ครุภัณฑ ์สนับสนุน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

ดำ้นสำธำรณูปกำร

(ตอ่)

15. เคร่ืองตบดนิ

      แบบสั่นสะเทอืน

      แรงบดอัดไมน่อ้ยกวำ่ 

      5 ตัน เคร่ืองยนตเ์บนซนิ

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

      19,000 บำท

38,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 1. บ ำรุงรักษำหรือซอ่มแซม

    เคร่ืองจักรกลสูบน  ำที่

    ช ำรุดเสยีหำยและ

    เสื่อมสภำพกำรใชง้ำน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

2. บ ำรุงรักษำหรือ

    ซอ่มแซมเคร่ืองจักรกล

    ตำ่ง ๆ ที่ช ำรุดเสยีหำย

    และเสื่อมกำรใชง้ำน

    เชน่ รถขุดตนีตะขำบ 

    รถแทรคเตอร์ตนีตะขำบ

    รถฟำร์มแทรคเตอร์ 

    รถเกลี่ยดนิ ฯลฯ

15,000,000 15,000,000 15,000,000

3. บ ำรุงรักษำหรือปรับปรุง

    ระบบไฟฟำ้สำธำรณะ

    ที่ช ำรุดเสยีหำยและ

    เสื่อมสภำพกำรใชง้ำน

500,000 500,000 500,000

4. บ ำรุงรักษำและปรับปรุง

    ยำนพำหนะและขนสง่

    ส ำหรับรถสว่นกลำง รถที่

    ใชใ้นสว่นรำชกำรตำ่ง ๆ 

    รถจักรยำนยนต ์ฯลฯ

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

1. ทรัพย์สนิของ อบจ.

    เชยีงใหม ่ที่เป็นครุภัณฑ์

    เคร่ืองจักรกลอยู่ในสภำพ

    ที่ดพีร้อมที่จะปฏบิัตงิำน

2. ทรัพย์สนิของ อบจ.

    เชยีงใหม ่มสีภำพมั่นคง

    แข็งแรง มคีวำมปลอดภัย

    ตอ่กำรใชง้ำน

บ ำรุงรักษำหรือซอ่มแซม

ทรัพย์สนิ (7)

1. เพื่อบ ำรุงรักษำหรือ

    ซอ่มแซมทรัพย์สนิของ

    อบจ.เชยีงใหม ่ที่เป็น

    ครุภัณฑเ์คร่ืองจักรกล ฯ

    ใหอ้ยู่ในสภำพดพีร้อม

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

2. เพื่อบ ำรุงรักษำหรือ

    ซอ่มแซมทรัพย์สนิของ 

    อบจ.เชยีงใหม ่ใหม้สีภำพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

ร้อยละของ

ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บกำร

บ ำรุงรักษำ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจ)

ออกแบบและประมำณกำร

โครงสร้ำงพ ืนฐำนขนำดใหญ่

(8)

เพื่อส ำรวจ ออกแบบและ

คุมงำน งำนโครงสร้ำง

พ ืนฐำนขนำดใหญ่

กำรออกแบบประมำณรำคำ

และคำ่ควบคุมงำนที่จำ่ย

ใหแ้กห่นว่ยงำนของรัฐ 

หนว่ยงำนรัฐวสิำหกจิ

นติบิุคคลหรือบุคคลธรรมดำ

เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งสิ่งกอ่สร้ำง

อำท ิแบบและประมำณกำร

กอ่สร้ำงปรับปรุงอำคำร

ส ำนักงำน หอ้งเย็น ฯลฯ

จ ำนวน

แบบแปลน

ที่ไดม้ำตรฐำน

อบจ.ชม. มแีบบแปลนของ

โครงสร้ำงพ ืนฐำนขนำดใหญ ่

ส ำหรับใชใ้นกำรกอ่สร้ำง/

ด ำเนนิกำรตำมโครงกำร
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยกอ่สร้ำง)

จัดซ ือวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมอื

งำนกอ่สร้ำง (9)

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

    กอ่สร้ำง และบ ำรุงถนน

    สะพำน อำคำร และงำน

    อื่น ๆ อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

3. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำสะดวก รวดเร็ว 

    ปลอดภัย

4. เพื่อพัฒนำงำนโครงสร้ำง

    พ ืนฐำน ในควำมรับผิดชอบ

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

5. เพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อน

    ของประชำชนในเชยีงใหม่

จัดซ ือวัสดุกอ่สร้ำง อุปกรณ์ 

เคร่ืองมอืในกำรปฏบิัตงิำน

กอ่สร้ำงและบ ำรุงรักษำ

ถนน สะพำน อำคำร และ

งำนอื่น ๆ เชน่ ผลติภัณฑ์

ยำงมะตอย หนิคลุก

หนิกอ่สร้ำง ปูน ลูกรัง 

เหล็ก ตะปู คอ้น เทป 

หมวก รองเทำ้ ฯลฯ

ส ำหรับโครงกำรตำ่ง ๆ 

(รำยละเอยีดโครงกำร/

กจิกรรม ที่ด ำเนนิกำร

ตำมภำคผนวก ค)

ร้อยละของ

โครงกำรที่ได้

ด ำเนนิกำร

1. มวีัสดุ อุปกรณ์เพยีงพอ

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

    กอ่สร้ำงและซอ่มบ ำรุง

    ถนน สะพำน อำคำรและ

    งำนอื่น ๆ อย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

2. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

3. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงสัญจรไปมำสะดวก

    รวดเร็ว ปลอดภัย

4. สำมำรถพัฒนำงำนดำ้น

    โครงสร้ำงพ ืนฐำนในควำม

    รับผิดชอบไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

5. แกป้ัญหำควำมตอ้งกำร

    และบรรเทำควำมเดอืดร้อน

    ใหก้ับประชำชน
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 80,000,000 80,000,000 80,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยกอ่สร้ำง)

จัดซ ือน  ำมันเช ือเพลงิ

และสำรหลอ่ลื่น (10)

1. เพื่อพัฒนำงำนดำ้น

    โครงสร้ำงพ ืนฐำน

    ในควำมรับผิดชอบของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อบรรเทำควำมเดอืดร้อน

    ของประชำชนในเชยีงใหม่

คำ่วัสดุเช ือเพลงิและหลอ่ลื่น

ส ำหรับเคร่ืองจักรกลและ

ยำนพำหนะทุกประเภทที่ใช้

ปฏบิัตงิำนในพ ืนที่อ ำเภอตำ่ง ๆ

และงำนโครงกำรเร่งดว่นของ

อบจ.เชยีงใหม ่(รำยละเอยีด

โครงกำร/กจิกรรมที่ด ำเนนิกำร

ตำมภำคผนวก ง)

ร้อยละของ

โครงกำรที่ได้

ด ำเนนิกำร

1. สำมำรถพัฒนำงำน

    ดำ้นโครงสร้ำงพ ืนฐำน

    ในควำมรับผิดชอบ

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. แกป้ัญหำควำมตอ้งกำร

    และบรรเทำควำมเดอืดร้อน

    ใหก้ับประชำชน

ชดเชยงำนกอ่สร้ำงตำมสัญญำ

แบบปรับรำคำได ้(คำ่ K)

(11)

เพื่อชดเชยคำ่ K ใหผู้้รับจำ้งที่

ท ำสัญญำกับองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

เงนิชดเชยคำ่งำนกอ่สร้ำง

ตำมสัญญำแบบปรับรำคำได้

(คำ่ K) ใหแ้กผู้่ประกอบอำชพี

งำนกอ่สร้ำงที่ท ำสัญญำ

แบบปรับรำคำไดก้ับ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่ที่ประสบปัญหำ

ขำดสภำพคลอ่งทำงกำรเงนิ

ในสภำพเศรษฐกจิถดถอย

จ ำนวนครั ง

ของกำร

ด ำเนนิกำร

สำมำรถชว่ยเหลอืผู้รับจำ้งให้

มสีภำพคลอ่งทำงกำรเงนิที่

สอดคลอ้งกับสภำพเศรษฐกจิ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 100,000 100,000 100,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

8 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยกอ่สร้ำง)

คำ่ไฟฟำ้สำธำรณะ 

(12)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อเพิ่มควำมสวำ่ง 

    ควำมสวยงำมใหก้ับ

    สถำนที่

3. เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บ

    ควำมสะดวกและปลอดภัย

ถนน สะพำน และ

สถำนที่สำธำรณะที่อยู่

ในควำมรับผิดชอบของ 

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

จ ำนวนครั ง

ของกำร

ด ำเนนิกำร

1. สำมำรถลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง

2. สำมำรถเพิ่มควำมสวำ่ง 

    ควำมสวยงำมใหก้ับ

    สถำนที่ได้

3. สำมำรถใหป้ระชำชน

    ไดรั้บควำมสะดวกและ

    ปลอดภัย ในกำรใช้

    เสน้ทำงสัญจรไปมำ

จำ้งเหมำตัดหญำ้ วัชพชื

และกิ่งไม ้

(13)

1. เพื่อปรับปรุงภูมทิัศนใ์ห้

    มคีวำมปลอดภัยส ำหรับ

    กำรจรำจร

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำไดอ้ย่ำงสะดวก

3. เพื่อปรับปรุงถนนและ

    สถำนที่ใหม้คีวำมสวยงำม

จำ้งเหมำตัดหญำ้ วัชพชืและ

กิ่งไม ้บริเวณถนน สวน 

ตน้ไมย้ำงนำและสถำนที่ตำ่งๆ

ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

อบจ.เชยีงใหม่

ร้อยละของ

ระยะทำงที่

จะด ำเนนิกำร

1. สภำพภูมทิัศนข์องพ ืนที่

    มคีวำมปลอดภัยส ำหรับ

    กำรจรำจร

2. ประชำชนสำมำรถสัญจร

    ไปมำไดอ้ย่ำงสะดวก

3. ถนนและสถำนที่มี

    ควำมสวยงำมเพิ่มมำกข ึน
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 30,000,000 30,000,000 30,000,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

1. มเีคร่ืองจักรกลและ

    ยำนพำหนะสนับสนุน

    กำรปฏบิัตงิำน

2. มพีนักงำนที่มทีักษะ

    พร้อมส ำหรับปฏบิัตงิำน

3. สำมำรถสนับสนุน

    กำรปฏบิัตงิำน

    ดำ้นโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

    ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

    ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

    ดำ้นสำธำรณูปกำรได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

4. สำมำรถบรรเทำ

    ควำมเดอืดร้อนของ

    รำษฎรในดำ้นตำ่ง ๆ

คำ่จำ้งเหมำบริกำร 

และเชำ่ทรัพย์สนิ 

(14)

1. เพื่อเชำ่เคร่ืองจักรกล 

    และยำนพำหนะ 

2. เพื่อจัดจำ้งพนักงำนขับ

    และคนงำน

3. เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิัติ

    งำนดำ้นโครงสร้ำงพ ืนฐำน 

    ดำ้นกำรคมนำคมขนสง่ 

    ดำ้นสำธำรณูปโภคและ

    ดำ้นสำธำรณูปกำรใหม้ี

    ประสทิธภิำพ

4. เพื่อชว่ยบรรเทำ

    ควำมเดอืดร้อนของ

    รำษฎรในดำ้นตำ่ง ๆ

1. กอ่สร้ำงถนน หรือปรับปรุง

    ซอ่มแซมถนนตำ่งๆ

2. ขุดลอกแหลง่น  ำตำ่ง ๆ 

    เชน่ ล ำน  ำ คู คลอง 

    หว้ย ล ำเหมอืง เป็นตน้

ร้อยละของ

โครงกำรที่

ไดรั้บกำร

บ ำรุงรักษำ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง

ผิวจรำจรเคปซลี 

ถนนสำยบำ้นหนองปลำมัน

บำ้นหว้ยทรำย หมูท่ี่ 3 

ต ำบลหว้ยทรำย 

เชื่อมบำ้นนำหกึ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลสะลวง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(15)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 740 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 740 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 740 เมตร

1,998,000 1,998,000 1,998,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

11 กอ่สร้ำงถนนลำดยำงเคปซลี 

บำ้นหนองเหยีง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลสันตสิุข 

เชื่อมบำ้นเหลำ่ปว๋ย หมูท่ี่ 2

ต ำบลดอยหลอ่ 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(16)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 650 เมตร

2,200,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง

 (ฝ่ำยส ำรวจฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 96 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 97 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง

ผิวจรำจรแอสฟัลตค์อนกรีต

บำ้นหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลสันปำ่เปำ 

เชื่อมบำ้นปำ่กลว้ย หมูท่ี่ 2

ต ำบลสันนำเม็ง 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(18)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 509 เมตร

1,985,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

13 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง

ผิวจรำจรแอสฟัลตค์อนกรีต 

สำยบำ้นโปงทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลโปงทุง่ 

เชื่อมบำ้นฉมิพล ีหมูท่ี่ 4 

ต ำบลดอยเตำ่ 

อ ำเภอดอยเตำ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(17)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 425 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 425 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 425 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 97 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 98 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

14 กอ่สร้ำงถนนลำดยำง

ผิวจรำจรแอสฟัลตค์อนกรีต

สำยบำ้นดงมะนะ หมูท่ี่ 6

ต ำบลทำ่เดื่อ (อบต.ทำ่เดื่อ)

เชื่อม บำ้นแปลง 3 หมูท่ี่ 1

ต ำบลทำ่เดื่อ (ทต.ทำ่เดื่อ-

มดืกำ) อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(19)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 930 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 930 เมตร

2,175,000 2,175,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

15 กอ่สร้ำงถนนแอสฟัลต์

คอนกรีต ซอยเทศบำล 2 

บำ้นวังหลวง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลทำ่เดื่อ 

เชื่อมบำ้นบงตัน หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบงตัน อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(20)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 2,300 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 2,300 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 2,300 เมตร

7,466,000 7,466,000 7,466,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 98 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 99 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสันเจริญ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลแมน่ำวำง 

(หย่อมบำ้นปอ๊กแมย่ำง)

เชื่อมบำ้นหว้ยน  ำเย็น หมูท่ี่ 4

ต ำบลทำ่ตอน อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(47)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

17 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นผำใต ้หมูท่ี่ 12

ต ำบลทำ่ตอน อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นพนำสวรรค ์หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมย่ำง อ ำเภอเมอืงฯ

จังหวัดเชยีงรำย (68)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

- 99 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 100 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นฮ่องหำ้หลวง 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นสันหำ้ง หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอแมอ่ำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(72)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

19 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยหลวงพัฒนำ 

หมูท่ี่ 13 ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นสันหำ้ง หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(99)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 580 เมตร

2,262,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 100 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 101 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นดอยปำ่ไผ่ หมูท่ี่ 15 

ต ำบลแมค่ะ

เชื่อมบำ้นหนองออ้ม หมูท่ี่ 11

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(23)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

21 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นปำ่แดง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมท่ะลบ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(24)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 101 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 102 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

22 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นทำ่กวำ้ง หมูท่ี่ 15 

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นสันปำ่กอ่ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(26)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

23 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นทำ่สะแล หมูท่ี่ 11 

บำ้นโปง่ถบื หมูท่ี่ 12 

ต ำบลเวยีง 

เชื่อมบำ้นหนองบัวค ำ หมูท่ี่ 4

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(27)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 102 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 103 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

24 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นปำ่แงะ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมค่ะ 

เชื่อมบำ้นหนองออ้ม หมูท่ี่ 11

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(33)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

25 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นมอ่นปิ่นใต ้หมูท่ี่ 12 

ต ำบลมอ่นปิ่น 

เชื่อมบำ้นหว้ยงูใน หมูท่ี่ 5

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(38)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 103 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 104 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

26 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสันมว่ง หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมข่ำ่ 

เชื่อมบำ้นแมง่อนข ีเหล็ก

หมูท่ี่ 4 ต ำบลแมง่อน 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(49)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 480 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,872,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

27 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหนองออ้ม หมูท่ี่ 11 

ต ำบลแมข่ำ่ 

เชื่อมบำ้นแมป่ำ่ไผ่ หมูท่ี่ 11

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(51)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 104 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

28 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหนองฮ่ำง หมูท่ี่ 10 

ต ำบลแมค่ะ 

เชื่อมบำ้นปำงสัก หมูท่ี่ 12

ต ำบลแมสู่น อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(52)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

29 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหลำ่ยฝำง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นปำ่รวก หมูท่ี่ 5 

ต ำบลปงต ำ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(53)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 105 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

30 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยงูนอก หมูท่ี่ 4 

ต ำบลสันทรำย  

เชื่อมบำ้นมอ่นปิ่นใต ้

หมูท่ี่ 12 ต ำบลมอ่นปิ่น 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม ่

(56)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 480 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,872,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

31 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยบอน หมูท่ี่ 13 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นสันปำ่ขำ่ หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมส่ำว อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(57)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 106 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

32 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก และวำงทอ่

ระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำยสี่แยกสวนดอก หมูท่ี่ 4

ต ำบลเวยีง (เขต ทต.เวยีงฝำง)

เชื่อมทำงเลี่ยงเมอืงฝำง 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลเวยีง 

(เขต อบต.เวยีง) อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(90)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

   และวำงทอ่ขนำด

   0.80 เมตร

   พร้อมบอ่พักและทำงเทำ้

   กวำ้ง 1.80 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 460 เมตร 

  และวำงทอ่ขนำด

  0.80 เมตร 

  พร้อมบอ่พักและทำงเทำ้

  กวำ้ง 1.80 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 460 เมตร 

  และวำงทอ่ขนำด 

  0.80 เมตร 

  พร้อมบอ่พักและทำงเทำ้

  กวำ้ง 1.80 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 107 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

33 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นหนองพนัง 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลโปง่น  ำร้อน 

เชื่อมตอ่บำ้นแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(70)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

34 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแมข่ ิหมูท่ี่ 1 

ต ำบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบำ้นตน้โชค หมูท่ี่ 5

ต ำบลหนองบัว 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(39)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 108 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

35 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นถ  ำงอ๊บ หมูท่ี่ 6

ต ำบลหนองบัว 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

เชื่อมบำ้นอรุโณทัย หมูท่ี่ 10

ต ำบลเมอืงนะ 

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่ (66)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

36 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นกองลมใหม ่

หมูท่ี่ 10 ต ำบลเมอืงแหง

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงนอ้ย 

ต ำบลเวยีงเหนอื อ ำเภอปำย

จังหวัดแมฮ่่องสอน  (65)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

2,028,000 2,028,000 2,028,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 109 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

37 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นน  ำรู หมูท่ี่ 6 

ต ำบลเมอืงนะ 

เชื่อมบำ้นหว้ยจะคำ่น 

หมูท่ี่ 9 ต ำบลปงิโคง้

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(29)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 664 เมตร

1,989,000 2,589,600 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

38 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เสน้ทำงระหวำ่งบำ้นหนองแขม

(หย่อมบำ้นปำ่บงงำมมูเซอ) 

หมูท่ี่ 11 ต ำบลเมอืงนะ 

เชื่อมบำ้นหว้ยจะคำ่น 

(หย่อมบำ้นนำนอ้ย) หมูท่ี่ 9 

ต ำบลปงิโคง้ อ ำเภอเชยีงดำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(87)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 110 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 111 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

39 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นปอ้ก หมูท่ี่ 5 

ต ำบลสะเมงิเหนอื

อ ำเภอสะเมงิ 

เชื่อมบำ้นโปง่ไคร้ หมูท่ี่ 5

ต ำบลโปง่แยง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(31)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 4,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 4,000 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 4,000 เมตร

16,200,000 16,200,000 16,200,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

40 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแมข่ะปู หมูท่ี่ 3 

(หย่อมบำ้นใหม ่รพช.) 

ต ำบลบอ่แกว้ อ ำเภอสะเมงิ

เชื่อมบำ้นหว้ยหอย หมูท่ี่ 19

และบำ้นแมแ่ฮ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(61)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 111 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

41 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นขุนสำบ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลแมส่ำบ 

เชื่อมบำ้นแมแ่ว หมูท่ี่ 2 

ต ำบลยั งเมนิ อ ำเภอสะเมงิ

จังหวัดเชยีงใหม ่(74)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

42 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บำ้นแมข่ะปู หมูท่ี่ 3, 

บำ้นหว้ยน  ำจำง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลบอ่แกว้ อ ำเภอสะเมงิ

เชื่อมบำ้นหว้ยหอย หมูท่ี่ 19

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่ 

เชื่อมบำ้นมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(96)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 112 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

43 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นมว่งหลวง หมูท่ี่ 10 

ต ำบลเขื่อนผำก 

เชื่อมบำ้นสหกรณ์ด ำริ 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลน  ำแพร่ 

อ ำเภอพร้ำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(37)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

44 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสบปัง๋ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลแมป่ัง๋ 

เชื่อมบำ้นปำ่แขม หมูท่ี่ 4

ต ำบลแมแ่วน 

อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่ (45)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 113 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

45 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสหกรณ์ด ำริ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลน  ำแพร่ 

เชื่อมบำ้นเขื่อนผำก หมูท่ี่ 2

ต ำบลเขื่อนผำก อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(46)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

46 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหนองปลำมัน หมูท่ี่ 1

ต ำบลน  ำแพร่ 

เชื่อมบำ้นปำ่ลัน หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นโปง่ อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(50)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 114 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

47 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยงู หมูท่ี่ 1, 

บำ้นประดู ่หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมป่ัง๋ เชื่อมบำ้นหว้ยบง

หมูท่ี่ 4 ต ำบลเขื่อนผำก 

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชยีงใหม ่

(55)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

48 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นทุง่หลวง หมูท่ี่ 1

ต ำบลทุง่หลวง 

เชื่อมบำ้นสันขวำง หมูท่ี่ 3

ต ำบลน  ำแพร่ อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(78)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 115 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

49 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำยดอยฝร่ัง 

บำ้นทุง่กู ่หมูท่ี่ 2 

ต ำบลปำ่ตุม้ 

เชื่อมบำ้นเหลำ่ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลปำ่ไหน ่อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(92)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

50 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแพะพัฒนำ หมูท่ี่ 8 

ต ำบลสันมหำพน 

เชื่อมบำ้นบวกหม ือ หมูท่ี่ 1

ต ำบลข ีเหล็ก อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(36)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 720 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 720 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 723 เมตร

2,808,000 2,808,000 2,819,700 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 116 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

51 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นแมต่น้ผึ ง หมูท่ี่ 3 

เชื่อมบำ้นกำด หมูท่ี่ 4 

ต ำบลแมห่อพระ 

เชื่อมบำ้นปำ่ไผ่ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลชอ่แล อ ำเภอแมแ่ตง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(82)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 1,340 เมตร 

ถมไหลท่ำง

ขำ้งละ 0.50 เมตร

4,938,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

52 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นทรำยมูล หมูท่ี่ 5 

ต ำบลข ีเหล็ก (เขต อบต.

ข ีเหล็ก)

เชื่อมบำ้นบวกหม ือ 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลข ีเหล็ก 

(เขต ทต.สันมหำพน)

อ ำเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

(98)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 117 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

53 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ถนนบำ้นหนองอำบชำ้ง 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลสันโปง่ 

เชื่อมบำ้นซำง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลข ีเหล็ก อ ำเภอแมริ่ม 

จังหวัดเชยีงใหม ่(21)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

54 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแมแ่อน หมูท่ี่ 4 

ต ำบลหว้ยทรำย 

เชื่อมบำ้นนำหกึ หมูท่ี่ 1

ต ำบลสะลวง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(41)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 740 เมตร       

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 740 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 740 เมตร

2,886,000 2,886,000 2,886,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 118 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

55 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหัวดง หมูท่ี่ 3, 

บำ้นเกำะ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลริมเหนอื 

เชื่อมบำ้นลอ้งเกดิ หมูท่ี่ 7

ต ำบลสันโปง่ อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่ (59)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 1,500 เมตร

5,850,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

56 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สำยบำ้นสะลวงนอก

(หมวดหว้ยเตย๋พัฒนำ) 

หมูท่ี่ 3 ต ำบลสะลวง 

อ ำเภอแมริ่ม 

เชื่อมบำ้นสันปำ่ตงึ หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันปำ่ยำง 

อ ำเภอแมแ่ตง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(94)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 1,233 เมตร

- ป ี2589 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 1,233 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 1,233 เมตร

4,810,000 4,810,000 4,810,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 119 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

57 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นวังสงิหค์ ำ หมูท่ี่ 6

ต ำบลปำ่แดด อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นทำ่วังศรี หมูท่ี่ 1

ต ำบลสบแมข่ำ่ 

อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม ่(85)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 490 เมตร

หนำ 0.15 เมตร 

ถมไหลท่ำงขำ้งละ 1 เมตร

พร้อมวำงทอ่ คสล. ชั น 3

เสน้ผ่ำศูนย์กลำง 1 เมตร

จ ำนวน 1 ทอ่น

1,911,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

58 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นโปง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลปำ่ไผ่ 

เชื่อมบำ้นเกษตรใหม ่

หมูท่ี่ 10 ต ำบลหนองหำร 

เชื่อมบำ้นวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(34)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 900 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร  

  ยำว 900 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 900 เมตร

3,272,000 3,272,000 3,272,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 120 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

59 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลทำ่กวำ้ง 

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

เชื่อมบำ้นหัวฝำย หมูท่ี่ 3 

ต ำบลหนองชำ้งคนื 

อ ำเภอเมอืง จังหวัดล ำพูน  

(60)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร                

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 300 เมตร

2,340,000 2,340,000 1,170,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

60 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นตน้แกว้ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลขุนคง 

เชื่อมบำ้นเกำะ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลสบแมข่ำ่ 

อ ำเภอหำงดง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(25)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 121 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

61 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นทุง่โปง่ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลบำ้นปง อ ำเภอหำงดง 

เชื่อมบำ้นดอยปุย หมูท่ี่ 11

ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่(28)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 740 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 740 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 740 เมตร

2,886,000 2,886,000 2,886,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

62 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นใหมห่ว้ยสม้ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลสันกลำง 

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

เชื่อมบำ้นน  ำบุน่ หมูท่ี่ 10

ต ำบลน  ำแพร่ 

อ ำเภอหำงดง 

จังหวัดเชยีงใหม ่ (62)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 122 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

63 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บำ้นโรงวัว 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลน  ำบอ่หลวง 

เชื่อมบำ้นหว้ยสม้ หมูท่ี่ 5

ต ำบลสันกลำง 

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(89)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 600 เมตร

2,340,000 2,340,000 2,340,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

64 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นเดน่นำทรำย หมูท่ี่ 6

ต ำบลทุง่ปี้ 

เชื่อมบำ้นหัวฝำย หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นกำด อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(76)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 123 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

65 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นหว้ยโปง่ หมูท่ี่ 11,

บำ้นขุนปว๋ย หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง 

เชื่อมบำ้นเมอืงอำง หมูท่ี่ 9

ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(101)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 380 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 380 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 380 เมตร

1,983,000 1,983,000 1,983,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

66 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นโปง่จอ้ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

เชื่อมบำ้นไร่บวกบง 

หมูท่ี่ 26 ต ำบลดอยหลอ่

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(35)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร  

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 124 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

67 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นวังธำร หมูท่ี่ 22 

ต ำบลดอยหลอ่ 

เชื่อมบำ้นใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(42)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 125 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

68 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นวังธำรทอง หมูท่ี่ 22 

ต ำบลดอยหลอ่ -

บำ้นโปง่จอ้ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลสันตสิุข 

บำ้นหลังมอ่น หมูท่ี่ 14 - 

บำ้นหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 5 

ต ำบลดอยหลอ่ 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นหนองผ้ำขำว 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลน  ำดบิ 

อ ำเภอปำ่ซำง จังหวัดล ำพูน  

(43)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 523 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 523เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 523 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 126 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

69 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยรำกไมบ้น หมูท่ี่ 9

ต ำบลยำงครำม 

เชื่อมบำ้นสันนกแกว้ หมูท่ี่ 5

ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(58)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 570 เมตร

2,223,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

70 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นไร่สวำ่งอำรมณ์ 

หมูท่ี่ 21 เชื่อมบำ้นโทกเสอื 

หมูท่ี่ 18 ต ำบลดอยหลอ่ 

เชื่อมบำ้นใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(69)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 470 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 470 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 477 เมตร

1,833,000 1,833,000 1,860,300 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 127 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

71 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแมเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลดอยแกว้ 

เชื่อมบำ้นทุง่ปูน หมูท่ี่ 10

ต ำบลสบเตี๊ยะ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(40)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร            

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร             

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 726 เมตร

1,989,000 1,989,000 2,831,400 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

72 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นทุง่ปูน หมูท่ี่ 10

ต ำบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบำ้นแมเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 7

ต ำบลดอยแกว้ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่ (67)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 605 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 605 เมตร

2,359,500 2,359,500 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 128 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

73 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (ถนน อบจ.ชม) 

บริเวณปำกทำงน  ำตกแมเ่ตี๊ยะ

 บำ้นขุนแตะ หมูท่ี่ 5 

เชื่อมบำ้นหว้ยขนุน หมูท่ี่ 9 

ต ำบลดอยแกว้ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(88)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

74 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำยดอยผำตั ง 

บำ้นแมย่ะนอ้ย หมูท่ี่ 18 

เชื่อมบำ้นหว้ยเฮ๊ียะ หมูท่ี่ 19

ต ำบลบำ้นหลวง 

เชื่อมฟำร์มตัวอย่ำง

ตำมพระรำชด ำริบำ้นขุนแตะ

ต ำบลดอยแกว้ หมูท่ี่ 5 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(91)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 129 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

75 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำยทุง่เมอืงกลำง

บำ้นทุง่เมอืงกลำง หมูท่ี่ 11

เชื่อมบำ้นน  ำลัด หมูท่ี่ 13

ต ำบลบำ้นหลวง 

เชื่อมบำ้นแมก่ลำงปำ่ปู ่หมูท่ี่ 1

ต ำบลดอยแกว้ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(93)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

76 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นบอ่สล ีหมูท่ี่ 6 

ต ำบลบอ่สล ี

เชื่อมบำ้นนำฟอ่น หมูท่ี่ 4

ต ำบลบอ่หลวง อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(30)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 130 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

77 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสันดอย หมูท่ี่ ๕ 

ต ำบลฮอด 

เชื่อมบำ้นตำลเหนอื หมูท่ี่ ๑

ต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(48)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

2,166,000 2,166,000 2,166,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

78 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นแควมะกอก หมูท่ี่ 1

ต ำบลฮอด 

เชื่อมบำ้นโคง้งำม หมูท่ี่ 7

ต ำบลหำงดง อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(75)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 500 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 500 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 131 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

79 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นปำ่ขำม หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด

เชื่อมบำ้นบงตัน หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบงตัน อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(79)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 543 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 542 เมตร

2,117,700 2,113,800 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

80 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นแมยุ่ย หมูท่ี่ 7 

ต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด

เชื่อมบำ้นบงตัน หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบงตัน อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(83)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 132 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

81 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บำ้นแพะดนิแดง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลฮอด 

เชื่อมบำ้นนำคอเรือ หมูท่ี่ 2

ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(95)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 525 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 525 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 527 เมตร

2,050,000 2,050,000 2,060,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

82 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นดอกแดง หมูท่ี่ 10,

บำ้นอมลอง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบอ่สล ีอ ำเภอฮอด 

เชื่อมบำ้นแมแ่อน หมูท่ี่ 7 

ต ำบลบำ้นทับ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(100)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 380 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 380 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 380 เมตร

1,984,000 1,984,000 1,984,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 133 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

83 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นวังหมอ้ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลบำ้นแอน่ 

อ ำเภอดอยเตำ่ 

เชื่อมบำ้นปำ่ขำม หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(44)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 510 เมตร

1,989,000 1,989,000 1,989,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

84 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นยำงเปำ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลอมกอ๋ย 

เชื่อมบำ้นผีปำน หมูท่ี่ 10

ต ำบลนำเกยีน อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่(84)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 400 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 400 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 400 เมตร

2,088,000 2,088,000 2,088,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 134 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

85 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นกิ่วสะแวก หมูท่ี่ 9 

เชื่อมบำ้นอมสูง หมูท่ี่ 11 

ต ำบลบำ้นทับ 

อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(เสน้ทำงรับเสด็จ) (22)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 574 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 574 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 574 เมตร

1,997,500 1,997,500 1,997,500 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

86 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นปำงเกี๊ยะ หมูท่ี่ 11, 

บำ้นแมส่ะตอ๊บ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมศ่กึ 

เชื่อมบำ้นแมห่งำนนอ้ย 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลปำงหนิฝน 

อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(32)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 500 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร

2,610,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 135 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

87 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยทำงบำ้นหว้ยบง หมูท่ี่ 12,

บำ้นกลำง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมศ่กึ 

เชื่อมบำ้นหว้ยผำ หมูท่ี่ 8 

ต ำบลแมน่ำจร 

อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(71)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 500 เมตร

2,610,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

88 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นปำงอุง๋ หมูท่ี่ 1 

เชื่อมบำ้นแมห่ยอด หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมศ่กึ อ ำเภอแมแ่จม่

เชื่อมบำ้นขุนแมร่วม หมูท่ี่ 1

ต ำบลแจม่หลวง 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(80)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 136 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

89 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นปำ่ตงึ หมูท่ี่ 13 

ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

เชื่อมบำ้นสำมสบ หมูท่ี่ 1

ต ำบลทำ่ผำ อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(81)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 380 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 380 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 380 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

90 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยเขยีดแหง้ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแจม่หลวง 

เชื่อมบำ้นหนองเจ็ดหนว่ย

หมูท่ี่ 4, บำ้นแจม่นอ้ย 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(54)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 500 เมตร

2,610,000 2,610,000 2,610,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 137 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

91 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระหวำ่งบำ้นตะละมง้ หมูท่ี่ 7

บำ้นแมต่ะละใต ้หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมแ่ดด 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่ (63)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

92 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ระหวำ่งบำ้นแมแ่ดดนอ้ย 

หมูท่ี่ 4 ต ำบลแมแ่ดด 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมน่ำจร 

อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่ (64)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 510 เมตร

1,989,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

93 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นกิ่งโปง่ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลแจม่หลวง 

เชื่อมถนนทำงหลวงชนบท

หมำยเลข ชม.5050 

บำ้นหว้ยบง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(73)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 350 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 350 เมตร    

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 300 เมตร

1,827,000 1,827,000 1,566,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

94 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สำยบำ้นสันมว่ง หมูท่ี่ 2 

เชื่อมบำ้นหนองแดง หมูท่ี่ 6

ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงแปง หมูท่ี่ 1

ต ำบลเมอืงแปง อ ำเภอปำย

จังหวัดแมฮ่่องสอน (86)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 350 เมตร

1,827,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 139 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 140 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

95 กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สำยบำ้นวัดจันทร์ หมูท่ี่ 3

เชื่อมบำ้นสันมว่ง หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงแปง หมูท่ี่ 1

ต ำบลเมอืงแปง อ ำเภอปำย

จังหวัดแมฮ่่องสอน (97)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 350 เมตร

1,827,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

96 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นปำงตน้ฆอ้ง หมูท่ี่ 1 

ต ำบลมะลกิำ 

เชื่อมบำ้นปำงตน้เดื่อ หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมอ่ำย อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(105)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 8 เมตร

880,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

97 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นปำงสัก หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมสู่น

เชื่อมบำ้นหนองฮ่ำง หมูท่ี่ 10

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(106)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 40 เมตร

4,000,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

98 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นโปง่นก หมูท่ี่ 7 

ต ำบลแมค่ะ

เชื่อมบำ้นแมสู่นหลวง หมูท่ี่ ๑

ต ำบลแมสู่น อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(107)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 30 เมตร

3,200,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

99 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำน  ำแมใ่จ

บำ้นสวนดอก หมูท่ี่ 4 

ต ำบลเวยีง (เขต ทต.เวยีงฝำง)

เชื่อมบำ้นสวนดอก หมูท่ี่ 4

ต ำบลเวยีง (เขต อบต.เวยีง) 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม ่

(114)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 15 เมตร

1,600,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

100 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำหว้ยเดื่อ 

บำ้นหลำ่ยฝำง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นปำ่รวก หมูท่ี่ 5 

ต ำบลปงต ำ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(118)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 10 เมตร

1,100,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

101 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำน  ำแมท่ะลบ

บำ้นปงต ำ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลปงต ำ 

เชื่อมบำ้นดง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมท่ะลบ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(115)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 20 เมตร

1,800,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 143 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

102 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำหว้ยแมแ่ตะ

สำยบำ้นเวยีงแหง หมูท่ี่ 4

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง 

เชื่อมบำ้นใหม ่หมูท่ี่ 1 

ต ำบลเมอืงคอง 

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(119)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 20 เมตร

1,800,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

103 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มหว้ยแมห่ำด

บำ้นแมห่ำด หมูท่ี่ 1 

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงนอ้ย 

ต ำบลเวยีงเหนอื 

อ ำเภอปำย 

จังหวัดแมฮ่่องสอน (122)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 25 เมตร

2,250,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 144 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

104 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนดิไมม่ทีำงเทำ้

ถนนสำย ชม.ถ.1-0008 

บำ้นหว้ยสำ้น หมูท่ี่ 1 

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นขำมสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอพร้ำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(125)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร

ยำว 8 เมตร

จ ำนวน 2 แหง่

1,760,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

105 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำน  ำแมริ่ม

บำ้นเหมอืงผ่ำรวมใจ หมูท่ี่ 5

ต ำบลริมเหนอื 

เชื่อมบำ้นโฮ่งนอก หมูท่ี่ 10

ต ำบลแมแ่รม อ ำเภอแมริ่ม 

จังหวัดเชยีงใหม ่(116)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 15 เมตร

1,350,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 145 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

106 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำน  ำแมส่ำ

บำ้นแมส่ำหลวง หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมส่ำ 

เชื่อมบำ้นทำ่วัง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลริมใต ้อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(117)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 20 เมตร

1,800,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

107 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนดิไมม่ทีำงเทำ้

บำ้นหัวฝำย หมูท่ี่ 5 

ต ำบลหว้ยทรำย 

เชื่อมบำ้นปำงเหว หมูท่ี่ 3

ต ำบลแมแ่รม อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(126)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 7 เมตร

- - 770,000 จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 146 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

108 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็กชนดิไมม่ทีำงเทำ้

ขำ้มล ำน  ำวังปอ้ง 

ถนนสำย ชม.5199 

บำ้นทุง่ปำ่เก็ด หมูท่ี่ 6 

ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย 

เชื่อมบำ้นวังปอ้ง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลเหมอืงแกว้ 

อ ำเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(128)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 18 เมตร

1,620,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

109 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

(บริเวณปำ่ชำ้เมอืงวะ) 

บำ้นลวงเหนอื หมูท่ี่ ๔ 

ต ำบลลวงเหนอื 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบำ้นดงเจริญชัย หมูท่ี่ ๖

ต ำบลหนองแหย่ง 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(103)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 7 เมตร

756,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 147 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

110 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นสันอุม้ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลเชงิดอย 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบำ้นหนองแหย่ง หมูท่ี่ 1

ต ำบลหนองแหย่ง 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(108)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 6 เมตร

660,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

111 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหัวหลมิ หมูท่ี่ ๑ 

ต ำบลทำ่กวำ้ง

เชื่อมบำ้นกูแ่ดง หมูท่ี่ ๗ 

ต ำบลหนองแฝก 

อ ำเภอสำรภ ี

จังหวัดเชยีงใหม ่(111)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 20 เมตร

1,800,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 148 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 149 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

112 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำน  ำแมก่วง

พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นทุง่ข ีเสอื หมูท่ี่ ๕ 

ต ำบลชมภู อ ำเภอสำรภ ี

เชื่อมบำ้นสันตน้บง หมูท่ี่ ๑๒

ต ำบลสันก ำแพง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(113)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 40 เมตร 

พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ ืนที่ 326 ตำรำงเมตร

3,820,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

113 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มล ำเหมอืงชุม

บำ้นหนองชำ้ง หมูท่ี่ ๗ 

ต ำบลหนองตอง 

อ ำเภอหำงดง 

เชื่อมบำ้นแมข่อ่งกลำง หมูท่ี่ ๙

ต ำบลแมก่ำ๊ อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(120)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร  

ยำว 12 เมตร

1,440,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 149 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

114 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นแสนกันธำ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลทุง่รวงทอง 

เชื่อมบำ้นริมวำง หมูท่ี่ 7 

ต ำบลบำ้นกำด อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(109)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 12 เมตร

1,320,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

115 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มแมน่  ำอำว 

บำ้นดงแมอ่ำว หมูท่ี่ 7 

ต ำบลทุง่รวงทอง 

อ ำเภอแมว่ำง

เชื่อมบำ้นศรีแดนเมอืง 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลยำงครำม 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(112)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 12 เมตร

1,320,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 150 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

116 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ชนดิไมม่ทีำงเทำ้

ถนนสำย ทล.1013 

บำ้นกำด หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นกำด 

เชื่อมบำ้นสบวนิ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(127)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 8 เมตร 

ยำว 10 เมตร

พร้อมปรับปรุงผิวจรำจร

บริเวณคอสะพำน

กวำ้ง 7.50 เมตร

ยำว 100 เมตร

1,900,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

117 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขำ้มหว้ยแมป่ำ่ไผ่

บำ้นแมป่ำ่ไผ่ หมูท่ี่ 5 

บำ้นหลังทอ่ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลนำคอเรือ 

เชื่อมบำ้นหว้ยทรำย หมูท่ี่ 4

ต ำบลฮอด อ ำเภอฮอด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(121)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 50 เมตร 

พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทั งสองดำ้น

6,000,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 151 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

118 กอ่สร้ำงสะพำนกึ่งถำวร 

ขำ้มน  ำแมโ่ขง พร้อมกอ่สร้ำง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นผำแดง หมูท่ี่ 12 

ต ำบลสบโขง อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นสบโขง หมูท่ี่ 10 

ต ำบลแมส่วด อ ำเภอสบเมย

จังหวัดแมฮ่่องสอน (102)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

 - ป ี2558 กอ่สร้ำงสะพำน

    กึ่งถำวร กวำ้ง 4 เมตร 

    ยำว 50 เมตร  

 - ป ี2559 กอ่สร้ำงถนน

    คอนกรีตเสริมเหล็ก 

    กวำ้ง 6 เมตร 

    ยำว 380 เมตร 

 - ป ี2560 กอ่สร้ำงถนน

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    กวำ้ง 6 เมตร 

    ยำว 380 เมตร

2,500,000 1,984,000 1,984,000 จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

119 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ขำ้มล ำหว้ยบวกเฒำ่ 

ถนน อบจ.เชยีงใหม ่

สำย ชม 4052 บำ้นผำปูน 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลอมกอ๋ย 

อ ำเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

(104)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 20 เมตร

1,800,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 152 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 153 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

120 กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บำ้นหว้ยไมห้ก หมูท่ี่ 6 

ต ำบลมอ่นจอง 

เชื่อมบำ้นหว้ยหลอ่ดูก หมูท่ี่ 5

ต ำบลแมต่ื่น อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่(110)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 140 เมตร

21,000,000 - - จ ำนวน (แหง่) 1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 153 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 154 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

121 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.ถ.1-0013

บำ้นใหมก่องทรำย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสันตน้หม ือ

เชื่อมบำ้นหลวง หมูท่ี่ 1

ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(142)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

122 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.ถ.1-0017

บำ้นสบออ้ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลแมน่ะ เชื่อมบำ้นวังจอ๊ม

หมูท่ี่ 4 ต ำบลเชยีงดำว 

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(143)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร

1,993,800 1,993,800 1,993,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 154 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 155 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

123 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.ถ.1-0019 

บำ้นแมย่ะ หมูท่ี่ 5 

เชื่อมบำ้นแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมน่ะ อ ำเภอเชยีงดำว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)

(144)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 7 เมตร

   ยำว 490 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 7 เมตร

   ยำว 490 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 7 เมตร

   ยำว 490 เมตร

1,989,400 1,989,400 1,989,400 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

124 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำยบำ้นหนองปลำมัน 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลน  ำแพร่ 

เชื่อมบำ้นหนองไฮ

หมูท่ี่ 7 ต ำบลบำ้นโปง่

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชยีงใหม่

(148)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 155 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 156 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

125 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย  ชม.2142

บำ้นแมข่ะจำน หมูท่ี่ 7

ต ำบลข ีเหล็ก 

เชื่อมบำ้นสันปำ่ยำง หมูท่ี่ 2

ต ำบลสันปำ่ยำง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(133)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

126 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.3162 

บำ้นปำงกวำ้ง หมูท่ี่ 13

ต ำบลอนิทขลิ 

เชื่อมบำ้นแมต่ะมำน หมูท่ี่ 2

ต ำบลก ืดชำ้ง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(136)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 8 เมตร

   ยำว 430 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 8 เมตร

   ยำว 430 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 8 เมตร

   ยำว 430 เมตร

1,995,200 1,995,200 1,995,200 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 156 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 157 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

127 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4195 

บำ้นตนีธำตุ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมแ่ตง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (138)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

128 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.5025 

บำ้นหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลข ีเหล็ก 

เชื่อมบำ้นเมอืงก ืด หมูท่ี่ 1

ต ำบลก ืดชำ้ง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(139)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร

1,993,800 1,993,800 1,993,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 157 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 158 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

129 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำยบำ้นบวกหม ือ 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลข ีเหล็ก

เชื่อมบำ้นสหกรณ์ หมูท่ี่ 9

ต ำบลสันมหำพน 

อ ำเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (147)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 625 เมตร

1,993,800 1,993,800 1,993,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

130 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำยเลยีบทำงรถไฟ

เชยีงใหม ่- ล ำพูน ระยะที่ 1

ตอนที่ 5 สำยตะวันตก 

ชุมชนรถไฟ ต ำบลวัดเกตุ

อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 5

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(131)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 158 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 159 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

131 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนเลยีบทำงรถไฟเชยีงใหม ่-

ล ำพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3

สำยตะวันออก ชุมชนรถไฟ 

ต ำบลวัดเกตุ อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 5  

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภ ี

จังหวัดเชยีงใหม ่(132)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

132 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ทล.106 

บำ้นสันปำ่เลยีง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 6

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(184)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 - 8 เมตร

ยำว 510 เมตร

1,963,500 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 159 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 160 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

133 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ทล.1317 

บำ้นตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบวกคำ้ง 

เชื่อมบำ้นหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลทรำยมูล 

อ ำเภอสันก ำแพง

จังหวัดเชยีงใหม ่(146)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 12 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 12 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 12 เมตร

   ยำว 570 เมตร

3,967,200 3,967,200 3,967,200 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

134 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2155

บำ้นต ำหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 

ต ำบลดอนแกว้ เชื่อม

บำ้นสันปำ่กวำ๋ว หมูท่ี่ 10 

ต ำบลทำ่วังตำล อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(135)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 160 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 161 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

135 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.5201 

บำ้นหัวหลมิ หมูท่ี่ 1

เชื่อมบำ้นร้องเดื่อ หมูท่ี่ 4

ต ำบลทำ่กวำ้ง อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)

(141)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 800 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 800 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 800 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

136 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2001 

แยกทำงหลวงหมำยเลข 108

เชื่อมบำ้นน  ำโทง้ หมูท่ี่ 2

ต ำบลสบแมข่ำ่ อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)

(134)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 8 เมตร

  ยำว 450 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 161 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 162 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

137 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.3165 

บำ้นไร่ หมูท่ี่ 5 ต ำบลทุง่ตอ้ม

เชื่อมบำ้นทรำยมูล หมูท่ี่ 6

ต ำบลแมก่ำ๊ อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(137)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

138 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.5131 

บำ้นกิ่วแลปำ่เปำ้ หมูท่ี่ 3

ต ำบลบำ้นกำด 

เชื่อมบำ้นพันตน หมูท่ี่ 3 

ต ำบลทุง่ปี้ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(140)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 562 เมตร

- - 1,854,600 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 162 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 163 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

139 บูรณะทำงโดยวธิ ีPavement

In - Place Recycling ผิวทำง

แอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ทล.1013 

บำ้นกำด หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นกำด 

เชื่อมบำ้นสบวนิ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(145)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 163 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 164 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

140 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นปำงตน้ฆอ้ง 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลมะลกิำ

เชื่อมบำ้นปำงตน้เดื่อ หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมอ่ำย อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม่

(195)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 960 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 960 เมตร

1,996,800 1,996,800 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

141 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นทุง่หลุก 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลแมง่อน 

เชื่อมบำ้นแมข่ำ่ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(190)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 850 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 850 เมตร

- ป ี256 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 850 เมตร

1,997,500 1,997,500 1,997,500 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 164 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 165 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

142 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นแมใ่จเหนอื

หมูท่ี่ 8, บำ้นใหมช่ยำรำม

หมูท่ี่ 19 ต ำบลเวยีง

เชื่อมบำ้นหนองพนัง หมูท่ี่ 1

ต ำบลโปง่น  ำร้อน

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(200)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 850 เมตร

1,997,500 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

143 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.3224

บำ้นเชยีงดำว หมูท่ี่ 6 

เชื่อมบำ้นโรงวัว หมูท่ี่ 12 

ต ำบลเชยีงดำว 

อ ำเภอเชยีงดำว

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (167)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 850 เมตร

- - 1,997,500 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 165 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 166 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

144 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นทุง่ขำ้วพวง

หมูท่ี่ 3 ต ำบลทุง่ขำ้วพวง

เชื่อมบำ้นโปง่อำง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลเมอืงนะ 

อ ำเภอเชยีงดำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(189)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร

ยำว 1,060 เมตร

1,992,800 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

145 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.ถ.1 -

0008 บำ้นหว้ยสำ้น หมูท่ี่ 1

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นขำมสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(181)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 700 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร

1,974,000 1,974,000 1,974,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 166 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 167 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

146 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.ถ.1 -

0011 บำ้นหนองออ้ หมูท่ี่ 5

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นปำ่ตุม้โฮ่ง

หมูท่ี่ 8 ต ำบลปำ่ตุม้

เชื่อมบำ้นสหกรณ์ แปลง 2

หมูท่ี่ 6 ต ำบลเขื่อนผำก

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชยีงใหม่

(183)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

147 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2072

บำ้นศรีวำรี หมูท่ี่ 9 

ต ำบลเหมอืงแกว้ อ ำเภอแมริ่ม

เชื่อมบำ้นหนองหำร หมูท่ี่ 7

ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(157)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 815 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 815 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 815 เมตร

1,996,800 1,996,800 1,996,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 167 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 168 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

148 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4068

บำ้นโปง่แยงนอก หมูท่ี่ 2 

เชื่อมบำ้นผำนกกก หมูท่ี่ 9

ต ำบลโปง่แยง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (170)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

149 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นพระนอน 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลดอนแกว้

อ ำเภอแมริ่ม

เชื่อมชุมชนแมห่ยวก 

แขวงนครพงิค ์ต ำบลปำ่ตัน

อ ำเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

(197)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร

ยำว 480 เมตร

844,800 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 168 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 169 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

150 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นแมส่ำนอ้ย 

หมูท่ี่ 4, บำ้นแมส่ำหลวง

หมูท่ี่ 3 ต ำบลแมส่ำ

เชื่อมบำ้นสบสำ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลดอนแกว้ อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(202)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 800 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 800 เมตร

2,112,000 2,112,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

151 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นหัวดง หมูท่ี่ 3

ต ำบลริมเหนอื 

เชื่อมบำ้นลอ้งเกดิ หมูท่ี่ 7

ต ำบลสันโปง่ อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(209)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 800 เมตร

2,112,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 169 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

152 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำยเลยีบคลอง

ชลประทำน บำ้นสันเหนอื

หมูท่ี่ 7 ต ำบลเหมอืงแกว้

เชื่อมบำ้นวังหมุน้ หมูท่ี่ 4

ต ำบลสันโปง่ อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(212)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 1,160 เมตร

2,041,600 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

153 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4307

ศูนย์ฝึกวชิำทหำร 

เชื่อมศูนย์พุทธธรรม 

บำ้นชำ่งเคี่ยน หมูท่ี่ 1 

ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (174)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 170 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

154 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นเกำะกลำง 

หมูท่ี่ 8 ต ำบลปำ่แดด

อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำ่เปอะ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลทำ่วังตำล 

อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม่

(185)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 849 เมตร

2,241,400 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

155 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นเกำะกลำง

หมูท่ี่ 8 ต ำบลปำ่แดด

อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นโปง่ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลทำ่วังตำล อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม่

(186)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 847 เมตร

2,236,100 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 171 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 172 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

156 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นวรุณนเิวศน์

หมู ่8 ต ำบลแมเ่หยีะ

เชื่อมบำ้นร้องเรือค ำ หมูท่ี่ 12

ต ำบลปำ่แดด อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม่

(203)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 8 เมตร

ยำว 700 เมตร

2,464,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

157 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำยเลยีบ

คลองชลประทำน 

บำ้นวรุณนเิวศน ์หมูท่ี่ 8 

ต ำบลแมเ่หยีะ

เชื่อมบำ้นร้องเรือค ำ หมูท่ี่ 12

ต ำบลปำ่แดด อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม่

(211)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร

ยำว 890 เมตร

1,566,400 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 172 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 173 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

158 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำยเลยีบคลอง

ชลประทำน บำ้นปำ่เปำ้ 

หมูท่ี่ 10 ต ำบลแมเ่หยีะ 

เชื่อมบำ้นชำ่งทอง หมูท่ี่ 7

ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมอืง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(210)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

1,452,000 1,452,000 1,452,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

159 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2063

บำ้นโจ ้หมูท่ี่ 5 

ต ำบลสันทรำยนอ้ย 

เชื่อมบำ้นนำงเหลยีว หมูท่ี่ 2

ต ำบลหนองจอ๊ม

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(156)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5.50 เมตร

ยำว 800 เมตร

1,936,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 173 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 174 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

160 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2083

บำ้นสันหลวง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลสันนำเม็ง 

เชื่อมบำ้นหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลสันปำ่เปำ 

อ ำเภอสันทรำย  

จังหวัดเชยีงใหม ่(158)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

161 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4230

บำ้นศรีทรำยมูล หมูท่ี่ 6 

เชื่อมบำ้นฟำ้มุย่ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลหนองจอ๊ม 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 

(172)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5.50 เมตร              

 ยำว 820 เมตร

1,984,400 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 174 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 175 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

162 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4380

บำ้นหนองหลวง หมูท่ี่ 14

ต ำบลปำ่ไผ่ เชื่อมบำ้นวเิวก

หมูท่ี่ 8 ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(176)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5.50 เมตร

ยำว 500 เมตร

1,210,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

163 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.5199

บำ้นทุง่ปำ่เก็ด หมูท่ี่ 6 

ต ำบลหนองหำร 

อ ำเภอสันทรำย 

เชื่อมบำ้นวังปอ้ง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลเหมอืงแกว้ อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(179)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 175 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 176 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

164 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นแมย่่อยสันศรี

หมูท่ี่ 6, บำ้นปำ่ไผ่ หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันพระเนตร

อ ำเภอสันทรำย 

เชื่อมบำ้นมอญเหนอื 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลบำ้นกลำง

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(201)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4-5 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4-5 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 4-5 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

165 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นสันทรำยหลวง

หมูท่ี่ 4 ต ำบลสันทรำยหลวง

เชื่อมบำ้นโจ ้หมูท่ี่ 5 

ต ำบลสันทรำยนอ้ย

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม่

(206)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 750 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 750 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 176 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 177 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

166 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นสันนำเม็ง 

หมูท่ี่ 3, บำ้นปำ่กลว้ย หมูท่ี่ 2

ต ำบลสันนำเม็ง

เชื่อมบำ้นขำ้วแทน่ หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันทรำยหลวง

อ ำเภอสันทรำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(207)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 

   กวำ้งเฉลี่ย 7 เมตร

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 

   กวำ้งเฉลี่ย 7 เมตร

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 

   กวำ้งเฉลี่ย 4.50 เมตร 

   ยำว 690 เมตร

1,694,000 1,694,000 1,366,200 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

167 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2107

บำ้นลวงใต ้หมูท่ี่ 8 

ต ำบลเชงิดอย 

เชื่อมบำ้นปำ่ต ิว หมูท่ี่ 4 

ต ำบลปำ่ลำน 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(161)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

- 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 177 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 178 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

168 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4076

บำ้นโปง่กุม่ หมูท่ี่ 4

ต ำบลปำ่เมี่ยง 

เชื่อมบำ้นแมต่อนหลวง 

หมูท่ี่ 4 ต ำบลเทพเสด็จ

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม ่(171)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

1,984,400 1,984,400 1,984,400 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

169 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4335

บำ้นแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 

ต ำบลตลำดใหญ ่

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบำ้นสันมะแปบ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมปู่คำ 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(175)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

- 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 178 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 179 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

170 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2021 

บำ้นตลำด หมูท่ี่ 7 

ต ำบลสันก ำแพง 

เชื่อมบำ้นร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต ำบลร้องวัวแดง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(152)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

171 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.ถ.1 -

0004 บำ้นสหกรณ์ 4 

หมูท่ี่ 4 ต ำบลบำ้นสหกรณ์  

อ ำเภอแมอ่อน 

เชื่อมบำ้นโปง่กุม่ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลปำ่เมี่ยง 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่ (182)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 179 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 180 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

172 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2042

บำ้นทำ่มะโอ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลขัวมุง เชื่อมบำ้นแควตุน้

หมูท่ี่ 7 ต ำบลทำ่กวำ้ง 

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

(154)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

173 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2049

บำ้นกองทรำย หมูท่ี่ 6 

ต ำบลหนองผึ ง 

เชื่อมบำ้นบวกหัวชำ้ง หมูท่ี่ 7

ต ำบลทำ่วังตำล อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(155)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

- 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 180 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 181 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

174 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2084

บำ้นหนองผึ ง หมูท่ี่ 1 

ต ำบลหนองผึ ง 

เชื่อมบำ้นเจดย์ีเหลี่ยม หมูท่ี่ 1

ต ำบลทำ่วังตำล อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(159)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4.5 เมตร

ยำว 1,000 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

175 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.4247

บำ้นสุพรรณ หมูท่ี่ 6 

เชื่อมบำ้นร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2

ต ำบลปำ่บง อ ำเภอสำรภ ี

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (173)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 181 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 182 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

176 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นปำ่เก็ดถี่ 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลหนองผึ ง 

เชื่อมบำ้นบวกครกใต ้

หมูท่ี่ 9 ต ำบลทำ่วังตำล 

เชื่อมบำ้นกูเ่สอื หมูท่ี่ 1 

ต ำบลยำงเน ิง อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม่

(193)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 1,125 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 1,125 เมตร

2,205,000 2,205,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

177 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นสันกลำง 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลดอนแกว้

เชื่อมบำ้นปำ่ง ิว หมูท่ี่ 5 

ต ำบลทำ่วังตำล 

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

(205)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 900 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,984,400 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 182 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 183 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

178 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2116

คลองชลประทำน  

เชื่อมบำ้นเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 

ต ำบลน  ำแพร่ อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (162)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

179 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.3011

บำ้นตน้ง ิว หมูท่ี่ 2

ต ำบลสันผักหวำน

เชื่อมบำ้นจอมทอง หมูท่ี่ 10

ต ำบลบำ้นแหวน อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม ่(164)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 183 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 184 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

180 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.5080

บำ้นทำ่ข ีนำค หมูท่ี่ 6

ต ำบลหนองตอง อ ำเภอหำงดง

เชื่อมบำ้นแมข่อ่งกลำง หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมก่ำ๊ อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(177)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

1,984,400 1,984,400 1,984,400 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

181 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3

ต ำบลหำรแกว้ อ ำเภอหำงดง

เชื่อมบำ้นปำ่บง หมูท่ี่ 8 

ต ำบลสันกลำง

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(191)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ชว่งที่ 1 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 575 เมตร

- ชว่งที่ 2 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 440 เมตร

2,039,400 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 184 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 185 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

182 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นตน้แหนนอ้ย

หมูท่ี่ 7 ต ำบลทำ่วังพร้ำว

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

เชื่อมบำ้นเตำไห หมูท่ี่ 6

ต ำบลทุง่รวงทอง

อ ำเภอแมว่ำง จังหวัดเชยีงใหม่

(149)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 834 เมตร

2,201,800 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

183 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นตน้แหนหลวง

หมูท่ี่ 1 ต ำบลทำ่วังพร้ำว 

เชื่อมบำ้นดงก  ำ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลทุง่สะโตก

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(150)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร  

ยำว 900 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 185 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 186 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

184 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2030

บำ้นตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1

ต ำบลทำ่วังพร้ำว 

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

เชื่อมบำ้นเตำไห หมูท่ี่ 6 

ต ำบลทุง่รวงทอง อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(153)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

 ยำว 900 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

185 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2093

บำ้นตน้ตัน หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมก่ำ๊

เชื่อมบำ้นใหมส่ำมหลัง หมูท่ี่ 8

ต ำบลบำ้นกลำง 

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(160)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร   

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 820 เมตร

- 1,984,400 1,984,400 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 186 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 187 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

186 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นตน้แหนหลวง 

หมูท่ี่ 1 ต ำบลทำ่วังพร้ำว

เชื่อมบำ้นทุง่เส ียว หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นกลำง 

อ ำเภอสันปำ่ตอง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (188)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 900 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

187 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.1301

บำ้นดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6

ต ำบลดอยหลอ่ 

เชื่อมบำ้นใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสันตสิุข

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(151)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 750 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 187 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 188 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

188 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.3104

บำ้นปำกทำงสำมัคค ีหมูท่ี่ 9

ต ำบลดอยหลอ่ 

เชื่อมบำ้นใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(166)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 7.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 7.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 7.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

189 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.5132

บำ้นสำมหลัง หมูท่ี่ 8 

ต ำบลสองแคว 

เชื่อมบำ้นปำกทำงเจริญ 

หมูท่ี่ 4 ต ำบลดอยหลอ่ 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(178)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 900 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 188 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 189 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

190 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นสำมหลัง 

หมูท่ี่ 8 ต ำบลสองแคว 

เชื่อมบำ้นหนองเหยีง หมูท่ี่ 2,

บำ้นโปง่จอ้ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลสันตสิุข 

อ ำเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(208)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 708 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร

1,869,200 1,848,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

191 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.5399

บำ้นแมก่ลำง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลบำ้นหลวง 

เชื่อมบำ้นใหมแ่มเ่ตี๊ยะ หมูท่ี่ 6

ต ำบลดอยแกว้ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(180)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 189 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 190 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

192 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.3086

บำ้นวังลุง หมูท่ี่ 3 ต ำบลฮอด

เชื่อมบำ้นแมป่ำ่ไผ่ หมูท่ี่ 5

ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(165)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 8 เมตร

ยำว 530 เมตร

- - 1,992,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

193 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นขุน หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบอ่หลวง อ ำเภอฮอด

เชื่อมบำ้นทุง่จ ำเริง หมูท่ี่ 3

ต ำบลอมกอ๋ย อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่(187)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,060 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,060 เมตร

1,992,800 1,992,800 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 190 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 191 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

194 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต 

บำ้นบอ่หลวง หมูท่ี่ 1

ผ่ำนบำ้นบอ่พะแวน หมูท่ี่ 12 

ถงึบำ้นบอ่สะแง ๋หมูท่ี่ 11 

ต ำบลบอ่หลวง 

เชื่อมบำ้นใหมทุ่ง่สน หมูท่ี่ 8

ต ำบลบอ่สล ีอ ำเภอฮอด 

จังหวัดเชยีงใหม่

(192)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,060 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,060 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,060 เมตร

1,992,800 1,992,800 1,992,800 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

195 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำยบำ้นวังลุง 

หมูท่ี่ 10 ต ำบลหำงดง

(ทต.ทำ่ขำ้ม) เชื่อมบำ้นดอยค ำ

หมูท่ี่ 8 ต ำบลหำงดง

(อบต.หำงดง) อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(204)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 950 เมตร

1,786,000 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 191 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

196 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นปำ่คำ หมูท่ี่ 3

ต ำบลแมต่ื่น 

เชื่อมบำ้นโหง้กูข่ำว หมูท่ี่ 1

ต ำบลมอ่นจอง อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม่

(194)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 1,000 เมตร

1,880,000 1,880,000 - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

197 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนสำย ชม.2149

บำ้นพร้ำวหนุม่ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

เชื่อมบำ้นแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลแมศ่กึ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(163)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 700 เมตร

1,974,000 1,974,000 1,974,000 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 192 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

198 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นปำ่แดด หมูท่ี่ 4

เชื่อมบำ้นยำงหลวง หมูท่ี่ 6

ต ำบลทำ่ผำ 

เชื่อมบำ้นทอ้งฝำย หมูท่ี่ 8

ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

และบำ้นแมข่ ีมูก หมูท่ี่ 1 

ต ำบลบำ้นทับ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม่

(196)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 

   กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 770 เมตร

- ป ี2559 

   กวำ้ง 5.50 เมตร 

   ยำว 770 เมตร

- ป ี2560 

   กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 770 เมตร

1,990,500 1,990,500 1,990,500 ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

199 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นพร้ำวหนุม่ 

หมูท่ี่ 6 , บำ้นบนนำ หมูท่ี่ 4

ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

เชื่อมบำ้นพุย หมูท่ี่ 2 

ต ำบลปำงหนิฝน

อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม่

(198)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 850 เมตร

1,997,500 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 193 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 194 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

200 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต บำ้นพุทธเอน้ 

หมูท่ี่ 15 ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

(อบต.ชำ่งเคิ่ง) เชื่อมบำ้นเจยีง

หมูท่ี่ 18 ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

(ทต.แมแ่จม่) อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(199)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ชว่งที่ 1 กวำ้ง 7 เมตร 

   ยำว 300 เมตร

- ชว่งที่ 2 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 130 เมตร

1,362,400 - - ร้อยละ

ควำมยำว

ของถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 194 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 195 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

201 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต 

ถนนสำย ชม.5138 

บำ้นตน้ผึ ง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลเหมอืงแกว้ อ ำเภอแมริ่ม

เชื่อมบำ้นปำ่ขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2

ต ำบลสันผีเส ือ อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่(227)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

202 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.5394 

บำ้นออ้ย หมูท่ี่ 1

ต ำบลหว้ยทรำย

เชื่อมบำ้นโฮ่งใน หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมแ่รม อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(228)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 680 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 680 เมตร

1,972,000 1,972,000 - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 195 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 196 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

203 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนเลยีบคลองชลประทำน 

บำ้นสันนำเม็ง หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันนำเม็ง 

เชื่อมบำ้นขำ้วแทน่ หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันทรำยหลวง

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(215)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

204 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต 

ถนนเลยีบคลองชลประทำน

บำ้นฮักพัฒนำ หมูท่ี่ 9 

ต ำบลหนองแหย่ง

อ ำเภอสันทรำย 

เชื่อมบำ้นวังธำร หมูท่ี่ 8 

ต ำบลลวงเหนอื 

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม ่(216)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 196 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 197 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

205 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2016

บำ้นโปง่ หมูท่ี่ 2 

เชื่อมบำ้นสหกรณ์นคิมหัวงำน

หมูท่ี่ 7 ต ำบลแมแ่ฝก

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (219)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

206 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

บำ้นแพะเจดย์ี หมูท่ี่ 6

ต ำบลแมแ่ฝกใหม่

เชื่อมบำ้นหนองหำร หมูท่ี่ 7

ต ำบลปำ่ไผ่

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(230)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 760 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 760 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 4.50 เมตร

   ยำว 760 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 197 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 198 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

207 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

บำ้นหนองหลวงพัฒนำ 

หมูท่ี่ 14 ต ำบลปำ่ไผ่

อ ำเภอสันทรำย

เชื่อมบำ้นหนองกน้ครุ หมูท่ี่ 5

ต ำบลเมอืงเล็น 

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม ่(232)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

208 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4034 

บำ้นแมก่ะ๊ตลำด หมูท่ี่ 2

ต ำบลตลำดใหญ ่

เชื่อมบำ้นแมฮ่่องไคร้ หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมโ่ปง่ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(214)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 600 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 198 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 199 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

209 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2099 

บำ้นสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9

ถงึบำ้นสันทรำย หมูท่ี่ 12 

ต ำบลสันปูเลย 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (217)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 820 เมตร

2,853,600 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

210 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2015 

บำ้นปำ่เหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต ำบลส ำรำญรำษฎร์ 

เชื่อมบำ้นยำงทอง หมูท่ี่ 4

ต ำบลสันปูเลย 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(218)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 570 เมตร

- - 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 199 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 200 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

211 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4001 

บำ้นสันปูเลย หมูท่ี่ 1 

ต ำบลสันปูเลย 

เชื่อมบำ้นปำ่ลำน หมูท่ี่ 2

ต ำบลปำ่ลำน

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม ่(222)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

  ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

212 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4096 

บำ้นขำ้งน  ำ หมูท่ี่ 7 

เชื่อมบำ้นลวงเหนอื หมูท่ี่ 4

ต ำบลลวงเหนอื

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (224)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 200 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 201 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

213 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4216

บำ้นปำ่ไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10

เชื่อมบำ้นเกำะ หมูท่ี่ 5

ต ำบลเชงิดอย

อ ำเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (225)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 680 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 680 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 680 เมตร

1,972,000 1,972,000 1,972,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

214 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

บำ้นสันตน้แหน หมูท่ี่ 3

ต ำบลแมค่อื 

อ ำเภอดอยสะเก็ด

ถงึบำ้นปูคำเหนอื หมูท่ี่ 5

ต ำบลแมปู่คำ 

อ ำเภอสันก ำแพง

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (233)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 570 เมตร

1,983,600 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 201 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 202 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

215 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4234 

บำ้นดง หมูท่ี่ 9 ต ำบลหำงดง

เชื่อมบำ้นเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11

ต ำบลน  ำแพร่ อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม ่(226)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

216 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4002

บำ้นสันปำ่สัก หมูท่ี่ 11 

เชื่อมบำ้นตน้แกวน๋ หมูท่ี่ 4

ต ำบลหนองควำย 

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)

(168)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    มคีวำมสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่

    ผลผลติทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อปอ้งกันไมใ่หน้  ำซมึ

    ท ำลำยโครงสร้ำงและ

    เพิ่มควำมแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทำงเดมิ ยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5.50 เมตร

ยำว 625 เมตร

1,993,800 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร

    มคีวำมสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้ำงทำงและ

    ผิวทำงมคีวำมแข็งแรง

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 202 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 203 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

217 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.2186 

บำ้นตน้กอก หมูท่ี่ 4 

ต ำบลบำ้นกลำง 

เชื่อมบำ้นสันกำวำฬ หมูท่ี่ 5

ต ำบลแมก่ำ๊ อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(220)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

218 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.3176 

บำ้นหนองแทน่ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นกลำง

เชื่อมบำ้นร้อง หมูท่ี่ 8

ต ำบลยุหวำ่ อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(221)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 570 เมตร

1,983,600 1,983,600 1,983,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 203 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 204 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

219 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ชม.4081 

บำ้นปำ่ต ิว หมูท่ี่ 5 

ต ำบลดอนเปำ อ ำเภอแมว่ำง

เชื่อมบำ้นหว้ยโทง้ หมูท่ี่ 8

ต ำบลน  ำบอ่หลวง

อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(223)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5.50 เมตร

   ยำว 620 เมตร

1,977,800 1,977,800 1,977,800 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

220 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต 

ถนนสำย ชม.4403 

บำ้นขุนกลำง (บำ้นดอยผำตั ง)

หมูท่ี่ 7 ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอจอมทอง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (213)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 204 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 205 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

221 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

ถนนสำย ทล.1284

บำ้นขุนกลำง หมูท่ี่ 7

ต ำบลบำ้นหลวง

อ ำเภอจอมทอง 

เชื่อมบำ้นขุนวำง หมูท่ี่ 12

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(229)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 520 เมตร

1,965,600 1,965,600 1,965,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

222 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงแอสฟัลตค์อนกรีต

บำ้นแปลง 1 หมูท่ี่ 2 

ต ำบลมดืกำ 

เชื่อมบำ้นสันปำ่ด ำ

หมูท่ี่ 6 ต ำบลดอยเตำ่

อ ำเภอดอยเตำ่ 

จังหวัดเชยีงใหม่

(235)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 410 เมตร 

ไหลท่ำงกวำ้ง

ขำ้งละ 1 เมตร

1,700,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 205 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 206 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

223 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0014 

บำ้นสันหำ้ง หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นหลวง 

เชื่อมบำ้นทรำยแดง หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันตน้หม ือ

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(248)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

224 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0015

บำ้นหลวง หมูท่ี่ 1 

ต ำบลบำ้นหลวง 

เชื่อมบำ้นทรำยแดง หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันตน้หม ือ

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(249)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 206 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 207 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

225 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0016

บำ้นปำ่เหยีก หมูท่ี่ 9

ต ำบลสันตน้หม ือ 

เชื่อมบำ้นปำ่แดด หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นหลวง อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(250)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

226 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0012 

บำ้นสันโคง้ หมูท่ี่ 6 

ต ำบลมะลกิำ 

เชื่อมบำ้นคำยใน หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมน่ำวำง 

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(272)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 207 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 208 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

227 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.3005 

บำ้นหนองบัวค ำ หมูท่ี่ 4 

ต ำบลแมค่ะ 

เชื่อมบำ้นโปง่ถบืใน หมูท่ี่ 15

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(236)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

228 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.3402 

บำ้นหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

เชื่อมบำ้นโละ๊ หมูท่ี่ 1

ต ำบลสันตน้หม ือ 

อ ำเภอแมอ่ำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(237)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 208 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 209 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

229 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4296 

บำ้นสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นทำ่สะแล หมูท่ี่ 11

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(238)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

230 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำยแยกทำงหลวง

หมำยเลข 109 บำ้นหว้ยไคร้

หมูท่ี่ 5 ต ำบลแมค่ะ

เชื่อมบำ้นใหมห่ลำ่ยฝำง

หมูท่ี่ 10 ต ำบลแมข่ำ่

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (243)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 209 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 210 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

231 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4017 

บำ้นแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นลำน

หมูท่ี่ 5 ต ำบลมอ่นปิ่น

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(246)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

232 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.3013 

บำ้นแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1

ต ำบลแมสู่น 

เชื่อมบำ้นหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(255)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558  กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559  กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560  กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 210 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 211 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

233 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4054 

บำ้นแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นเปยีงกอก

หมูท่ี่ 6 ต ำบลโปง่น  ำร้อน

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(258)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

234 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4079 

บำ้นหนองยำว หมูท่ี่ 7 

ต ำบลแมสู่น 

เชื่อมบำ้นเวยีงหวำย หมูท่ี่ 9

ต ำบลมอ่นปิ่น อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(261)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 211 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

235 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4259 

บำ้นสันปำ่กอ่ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมค่ะ 

เชื่อมบำ้นสันทรำยคองนอ้ย

หมูท่ี่ 6 ต ำบลเวยีง

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(264)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

236 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นแมห่ำด หมูท่ี่ 1 

เชื่อมบำ้นนำมน หมูท่ี่ 7 

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (242)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 212 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

237 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4029 

บำ้นแมข่ำน หมูท่ี่ 1 

ต ำบลแมส่ำบ 

เชื่อมบำ้นหว้ยทรำยขำว 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลยั งเมนิ

อ ำเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่

(247)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

238 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0005

บำ้นสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6

ต ำบลเขื่อนผำก 

เชื่อมบำ้นปำ่ตุม้ดอน หมูท่ี่ 9 

ต ำบลปำ่ตุม้ อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(268)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 213 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

239 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0006 

บำ้นสันกลำง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลปำ่ไหน ่

เชื่อมบำ้นขำมสุม่ หมูท่ี่ 6

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(269)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

240 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0007 

บำ้นสันยำว หมูท่ี่ 2 

ต ำบลปำ่ไหน ่

เชื่อมบำ้นสันคะมอก หมูท่ี่ 1

ต ำบลปำ่ตุม้ อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(270)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 214 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

241 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0009

บำ้นทรำยมูล หมูท่ี่ 5

ต ำบลเขื่อนผำก 

เชื่อมบำ้นหนองบัว หมูท่ี่ 6

ต ำบลแมแ่วน อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(271)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 550 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

242 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.5024 

บำ้นสบเปงิ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลสบเปงิ 

เชื่อมบำ้นสบกำ๋ย หมูท่ี่ 3

ต ำบลก ืดชำ้ง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(265)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 215 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 216 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

243 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นเมอืงวะ หมูท่ี่ 1

ต ำบลเมอืงเล็น 

เชื่อมบำ้นขัวโก หมูท่ี่ 4

ต ำบลสันปำ่เปำ 

อ ำเภอสันทรำย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม ่) (240)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 660 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 660 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

244 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต ำบลหนองหำร

เชื่อมบำ้นโปง หมูท่ี่ 6

ต ำบลปำ่ไผ่ 

อ ำเภอสันทรำย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(274)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 216 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 217 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

245 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.2012 

บำ้นแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 

ต ำบลตลำดใหญ ่

เชื่อมบำ้นมว่งโตน หมูท่ี่ 4

ต ำบลแมฮ้่อยเงนิ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(252)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 660 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

246 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นร้องกอ่งขำ้ว หมูท่ี่ 9 

เชื่อมบำ้นหนองเหนี่ยง 

หมูท่ี่ 13 ต ำบลบวกคำ้ง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (231)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 660 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 217 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 218 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

247 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8

เชื่อมบำ้นโปง่ หมูท่ี่ 11

ต ำบลบวกคำ้ง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (245)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร

ยำว 660 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

248 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นสันกลำงเหนอื หมูท่ี่ 3

ต ำบลสันกลำง 

เชื่อมบำ้นหนองโคง้ หมูท่ี่ 2

ต ำบลตน้เปำ

อ ำเภอสันก ำแพง

จังหวัดเชยีงใหม ่(251)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 550 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 218 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 219 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

249 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.2033 

บำ้นนอ้ย หมูท่ี่ 11 

ต ำบลสันก ำแพง 

เชื่อมบำ้นร้อยพร้อม

หมูท่ี่ 6 ต ำบลบวกคำ้ง

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (253)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

250 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.3198 

บำ้นกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8

ต ำบลบวกคำ้ง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นแสนตอ หมูท่ี่ 10

ต ำบลหว้ยยำบ อ ำเภอบำ้นธิ

จังหวัดล ำพูน (256)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 219 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 220 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

251 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4090

บำ้นบวกคำ้ง หมูท่ี่ 1

ต ำบลบวกคำ้ง

อ ำเภอสันก ำแพง

เชื่อมบำ้นพญำชมภู หมูท่ี่ 2

ต ำบลชมภู อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(262)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 550 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

252 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นปูคำใต ้หมูท่ี่ 7

ต ำบลแมปู่คำ 

อ ำเภอสันก ำแพง 

เชื่อมบำ้นสันตน้แหน หมูท่ี่ 3

ต ำบลแมค่อื 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (273)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 660 เมตร

1,980,000 1,980,000 - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 220 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 221 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

253 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.ถ.1-0002 

บำ้นโปง่นก หมูท่ี่ 8 

ต ำบลบำ้นสหกรณ์ 

อ ำเภอแมอ่อน 

เชื่อมบำ้นแมฮ้่องไคร้ หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมโ่ปง่

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(267)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

254 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.2080 

บำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 6 

ต ำบลสำรภ ี

เชื่อมบำ้นสันปำ่เดื่อ หมูท่ี่ 8

ต ำบลหนองแฝก อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(254)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5.50 เมตร 

ยำว 600 เมตร

- - 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 221 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 222 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

255 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4249 

บำ้นสันปำ่คำ หมูท่ี่ 8 

ต ำบลตน้เปำ อ ำเภอสันก ำแพง

เชื่อมบำ้นไชยสถำน หมูท่ี่ 1

ต ำบลปำ่บง อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(263)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 660 เมตร

หนำ 0.15 เมตร

พร้อมปอ้งกันกำรกัดเซำะ

บริเวณปำกทอ่ 3 แหง่

1,980,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

256 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทำงเขำ้โครงกำรพัฒนำ

ดอยอนิทนนท ์บำ้นหนองหลม่

หมูท่ี่ 22 ต ำบลบำ้นหลวง

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (244)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 222 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 223 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

257 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.5101

บำ้นโปง่ หมูท่ี่ 8 

เชื่อมบำ้นแมล่ำน หมูท่ี่ 3

ต ำบลยำงเปยีง อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (239)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

258 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4052 

บำ้นหลมิ หมูท่ี่ 1 

ต ำบลอมกอ๋ย 

เชื่อมบำ้นแมห่ลองนอ้ย 

หมูท่ี่ 2 ต ำบลสบโขง

อ ำเภออมกอ๋ย 

จังหวัดเชยีงใหม ่(257)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 223 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 224 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

259 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4065 

บำ้นแพม หมูท่ี่ 16 

ต ำบลชำ่งเคิ่ง 

เชื่อมบำ้นพุย หมูท่ี่ 2 

ต ำบลปำงหนิฝน 

อ ำเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(259)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

260 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.5122 

บำ้นแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

เชื่อมบำ้นมอ่นยะ หมูท่ี่ 13

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(266)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 550 เมตร

1,980,000 1,980,000 1,980,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 224 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 225 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

261 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

บำ้นแมแ่ดดนอ้ย หมูท่ี่ 4

ต ำบลแมแ่ดด 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมน่ำจร 

อ ำเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม่

(241)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 600 เมตร 

1,704,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

262 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ชม.4067 

บำ้นวัดจันทร์ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นหว้ยตอง หมูท่ี่ 5

ต ำบลหว้ยปูลงิ อ ำเภอเมอืง

จังหวัดแมฮ่่องสอน (260)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 460 เมตร

1,959,600 1,959,600 1,959,600 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 225 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 226 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

263 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงเคปซลี 

ถนนสำย ชม.4316 

บำ้นโรงวัว หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมส่อย 

เชื่อมบำ้นทำ่กอมว่ง 

หมูท่ี่ 10 ต ำบลบำ้นแปะ 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(276)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง กำรสัญจร

    ไปมำมคีวำมสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษำทำงที่ช ำรุด

    เสยีหำยใหก้ลับสูส่ภำพเดมิ

    และยืดระยะเวลำ

    กำรใชง้ำนของถนน

กวำ้ง 6 เมตร

ยำว 830 เมตร

1,992,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

    กำรสัญจรไปมำ

    มคีวำมสะดวกปลอดภัย

2. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

3. ถนนไดรั้บกำรซอ่มบ ำรุง

    ใหก้ลับสูส่ภำพเดมิและ

    ยืดระยะเวลำกำรใชง้ำน

    ของถนนใหน้ำนข ึน

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 226 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 227 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

264 ขยำยไหลท่ำงคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสำย ชม.

4054

บำ้นแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นเปยีงกอก

หมูท่ี่ 6 ต ำบลโปง่น  ำร้อน

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(279)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งขำ้งละ 0.50 เมตร

หนำ 0.15 เมตร

ยำว 2,060 เมตร

- 1,462,600 - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

ขยำยไหลท่ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

265 ขยำยไหลท่ำงคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสำย ชม.

3224

บำ้นเชยีงดำว หมูท่ี่ 6 

เชื่อมบำ้นโรงวัว หมูท่ี่ 12

ต ำบลเชยีงดำว 

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม่

(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) (277)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งขำ้งละ 0.50 เมตร

หนำ 0.15 เมตร

ยำว 1,538 เมตร

1,092,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

ขยำยไหลท่ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 227 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

266 ขยำยไหลท่ำงคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสำย ชม.

4029

บำ้นแมข่ำน หมูท่ี่ 1 

ต ำบลแมส่ำบ 

เชื่อมบำ้นหว้ยทรำยขำว 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลยั งเมนิ

อ ำเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่

(278)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งขำ้งละ 1 เมตร

หนำ 0.15 เมตร

ยำว 1,400 เมตร

1,988,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

ขยำยไหลท่ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

267 ปรับปรุงและขยำยผิวจรำจร

ถนนลูกรัง บำ้นหว้ยบง 

หมูท่ี่ 19 ต ำบลนำเกยีน 

เชื่อมบำ้นผำปูน หมูท่ี่ 7

ต ำบลอมกอ๋ย อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่(280)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 7,000 เมตร

1,086,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

ปรับปรุง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 228 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

268 กอ่สร้ำงรำงระบำยน  ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสำย ชม.4054 

บำ้นแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นเปยีงกอก

หมูท่ี่ 6 ต ำบลโปง่น  ำร้อน 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(281)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ปำกรำงกวำ้ง 0.50 เมตร

ลกึ 1 เมตร

ยำว 340 เมตร

1,972,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

269 กอ่สร้ำงรำงระบำยน  ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ล ำเหมอืงดง 

(ชว่งหนำ้วัดตน้โชค)

บำ้นตน้โชค หมูท่ี่ ๑ 

บำ้นคันธรส หมูท่ี่ ๑๓ 

ต ำบลหนองตอง 

เชื่อมบำ้นวัวลำย หมูท่ี่ ๗

ต ำบลหำรแกว้ อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม ่(282)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ขนำดรำงกวำ้ง 4 เมตร  

ลกึ 2 เมตร ยำว 135 เมตร

2,416,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 229 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

270 ซอ่มแซมฝำรำงระบำยน  ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ทล.106 

บำ้นสันปำ่เลยีง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 6

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(5)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ซอ่มแซมฝำรำงระบำยน  ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

จ ำนวน 1,234 ฝำ

600,000 - - จ ำนวนฝำรำง

ระบำยน  ำ

ที่ไดรั้บ

กำรซอ่มแซม

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

271 กอ่สร้ำงดำดคอนกรีต 

ล ำเหมอืงใหม ่

บำ้นหว้ยหำ้ หมูท่ี่ 11 

ต ำบลแมส่อย 

เชื่อมบำ้นนำกบ หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นแปะ อ ำเภอจอมทอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(283)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ขนำดปำกกวำ้ง 1 เมตร 

ทอ้งกวำ้ง 0.50 เมตร 

ลกึ 0.80 เมตร 

ยำว 1,200 เมตร

850,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 230 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

272 กอ่สร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสำย ชม.ถ.1-0008 

บำ้นหว้ยสำ้น หมูท่ี่ 1 

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นขำมสุม่ หมูท่ี่ 2

ต ำบลเวยีง อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(285)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

- ชนดิชอ่งเดยีว 

   ขนำดชอ่งกวำ้ง 3 เมตร

   สูง 1.80 เมตร ยำว 6 เมตร

   จ ำนวน 2 แหง่

- ชนดิชอ่งเดยีว

   ขนำดชอ่งกวำ้ง 2.40 เมตร

   สูง 1.80 เมตร ยำว 6 เมตร

   จ ำนวน 1 แหง่

900,000 - - จ ำนวน (แหง่) ๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

273 กอ่สร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสำย ชม.5102 

บำ้นปำ่ไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลปำ่ปอ้ง 

เชื่อมบำ้นปำ่ไผ่ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมโ่ปง่ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม ่(284)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ชนดิชอ่งเดยีว 

ขนำดชอ่งกวำ้ง 2.40 เมตร

สูง 1.60 เมตร 

ยำว 13 เมตร 

จ ำนวน 1 แหง่

450,000 - - จ ำนวน (แหง่) ๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 231 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

274 กอ่สร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสำย ทล.1013 

บำ้นกำด หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นกำด 

เชื่อมบำ้นสบวนิ หมูท่ี่ 9

ต ำบลแมว่นิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(286)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

- ชนดิชอ่งเดยีว 

   ขนำดชอ่งกวำ้ง 1.20 เมตร

   สูง 1.20 เมตร 

   ยำว 14 เมตร

   จ ำนวน 1 แหง่

- ชนดิ 2 ชอ่ง 

   ขนำดชอ่งกวำ้ง 2.40 เมตร

   สูง 1.60 เมตร 

   ยำว 16 เมตร

   จ ำนวน 1 แหง่

1,000,000 - - จ ำนวน (แหง่) ๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

275 กอ่สร้ำงทอ่ลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บำ้นปำ่ลำน หมูท่ี่ 7 

ต ำบลสองแคว 

เชื่อมบำ้นหว้ยทัง หมูท่ี่ 12

ต ำบลดอยหลอ่ 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(287)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

ชนดิ 2 ชอ่งทำง 

2.70 X 2.70 เมตร

ยำว 5 เมตร

850,000 - - จ ำนวน (แหง่) ๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 232 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

276 วำงทอ่ระบำยน  ำคอนกรีต

เสริมเหล็ก สำย ทล.106

บำ้นสันปำ่เลยีง หมูท่ี่ 4

ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 6

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(288)

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน  ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อปอ้งกันไมใ่ห้

    ถนนเสยีหำย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร 

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

วำงทอ่ระบำยน  ำ คสล. 

ขำ้มถนน จ ำนวน 11 จุด

- วำงทอ่ระบำยน  ำ คสล. 

   ขนำดเสน้ผ่ำศูนย์กลำง

   1 เมตร จ ำนวน 191 ทอ่น

- วำงทอ่ระบำยน  ำ คสล.

   ขนำดเสน้ผ่ำศูนย์กลำง

   0.60 เมตร 

   จ ำนวน 332 ทอ่น

1,600,000 - - จ ำนวน (แหง่) ๑. กำรระบำยน  ำสะดวก 

    น  ำไมท่ว่มขัง

๒. ถนนมสีภำพดแีละปลอดภัย

    จำกน  ำกัดเซำะ

๓. ประชำชนสำมำรถใช ้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

277 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง ถนนสำย ชม.

4038

บำ้นชำ่งเคี่ยน หมูท่ี่ 4 

ต ำบลชำ้งเผือก 

เชื่อมบำ้นดอยปุย หมูท่ี่ 11

ต ำบลสุเทพ อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่(289)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่

1,295 ตำรำงเมตร

515,000 - - ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 233 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

278 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง 

ถนนสำย ทล.1008 

บำ้นหนองหอย หมูท่ี่ 1 

ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืง 

เชื่อมบำ้นปำ่เปอะ หมูท่ี่ 2

ต ำบลทำ่วังตำล อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(293)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่

1,305 ตำรำงเมตร

519,000 - - ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

279 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง 

ถนนสำย ชม.ถ.1-0001 

บำ้นสหกรณ์ 2 หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นสหกรณ์ 

เชื่อมบำ้นออนหลวย 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลออนเหนอื 

อ ำเภอแมอ่อน 

จังหวัดเชยีงใหม ่(291)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่ 

603 ตำรำงเมตร

- - 220,000 ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 234 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 235 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

280 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง ถนนสำย ชม.

4091

บำ้นปำ่เดื่อ หมูท่ี่ 11 

ต ำบลขัวมุง 

เชื่อมบำ้นลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(290)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่ 

1,350 ตำรำงเมตร

537,000 - - ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

281 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง ถนนสำย ทล.106

บำ้นสันปำ่เลยีง หมูท่ี่ 4

ต ำบลหนองหอย อ ำเภอเมอืง

เชื่อมบำ้นปำกกอง หมูท่ี่ 6

ต ำบลสำรภ ีอ ำเภอสำรภี

จังหวัดเชยีงใหม ่(292)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่

5,500 ตำรำงเมตร

1,980,000 - - ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 235 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

282 ปรับปรุงเคร่ืองหมำยจรำจร

บนผิวทำง สำยเลยีบทำงรถไฟ

เชยีงใหม ่- ล ำพูน ระยะที่ 1

ตอนที่ 3 สำยตะวันออก

ชุมชนรถไฟ ต ำบลวัดเกตุ

อ ำเภอเมอืง เชื่อมปำกกอง 

หมูท่ี่ 5 ต ำบลสำรภ ี

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

(294)

๑. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

พ ืนที่รวมไมน่อ้ยกวำ่

 5,500 ตำรำงเมตร

- 1,980,000 - ร้อยละของ

ควำมยำว

ถนนที่ไดรั้บ

กำรปรับปรุง

เคร่ืองหมำย

จรำจร

๑. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

๒. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

283 ตดิตั งโคมไฟสอ่งสวำ่ง

สำธำรณะ ถนนสำย ชม.

4017

บำ้นแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 

ต ำบลเวยีง เชื่อมบำ้นลำน

หมูท่ี่ 5 ต ำบลมอ่นปิ่น

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(296)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

   ไปมำ สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลำกลำงคนื

โคมไฟฟำ้แบบหลอดโซเดยีม

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 250 วัตต์

เสำเหล็กควำมสูงไมน่อ้ยกวำ่

9 เมตร จ ำนวน 30 ตน้

(รำคำตน้ละ 40,000 บำท)

และระบบควบคุมกำรใชง้ำน

พร้อมตดิตั งระบบตอ่ไฟฟำ้

ของกำรไฟฟำ้สว่นภูมภิำค

1,300,000 - - ร้อยละจ ำนวน

ของโคมไฟฟำ้

ที่ไดรั้บกำร

ตดิตั ง

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสัญจร ไปมำ

   สะดวก ปลอดภัยในเวลำ

   กลำงคนื

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 236 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

284 ตดิตั งโคมไฟสอ่งสวำ่ง

สำธำรณะ 

ถนนสำย ชม.3162

บำ้นปำงกวำ้ง หมูท่ี่ 13 

ต ำบลอนิทขลิ 

เชื่อมบำ้นแมต่ะมำน หมูท่ี่ 2

ต ำบลก ืดชำ้ง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(295)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

   ไปมำ สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลำกลำงคนื

โคมไฟฟำ้แบบหลอดโซเดยีม

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 250 วัตต์

เสำเหล็กควำมสูงไมน่อ้ยกวำ่

9 เมตร จ ำนวน 30 ตน้ 

(รำคำตน้ละ 40,000 บำท)

และระบบควบคุมกำรใชง้ำน

พร้อมตดิตั งระบบตอ่ไฟฟำ้

ของกำรไฟฟำ้สว่นภูมภิำค

1,300,000 - - ร้อยละจ ำนวน

ของโคมไฟฟำ้

ที่ไดรั้บกำร

ตดิตั ง

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสัญจร ไปมำ

   สะดวก ปลอดภัยในเวลำ

   กลำงคนื

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

285 ตดิตั งโคมไฟสอ่งสวำ่ง

สำธำรณะ 

ถนนสำย ชม.4226

บำ้นปำกทำงสะลวง 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลข ีเหล็ก 

เชื่อมบำ้นสะลวงนอก หมูท่ี่ 3

ต ำบลสะลวง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม ่(297)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

   ไปมำ สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลำกลำงคนื

โคมไฟฟลูออเรสเซนต ์

2x36 วัตต ์แบบมฝีำครอบใส

พร้อมขำจับมำตรฐำน

กำรไฟฟำ้สว่นภูมภิำค

และระบบควบคุมกำรใชง้ำน

พร้อมตดิตั งระบบตอ่ไฟฟำ้

ของกำรไฟฟำ้สว่นภูมภิำค

350,000 - - ร้อยละจ ำนวน

ของโคมไฟฟำ้

ที่ไดรั้บกำร

ตดิตั ง

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสัญจร ไปมำ

   สะดวก ปลอดภัยในเวลำ

   กลำงคนื

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 237 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

286 ตดิตั งโคมไฟสอ่งสวำ่ง

สำธำรณะ ถนนสำย ทล.

1013

บำ้นกำด หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นกำด 

เชื่อมบำ้นสบวนิ หมูท่ี่ 9

ต ำบลสบวนิ อ ำเภอแมว่ำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(298)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

   ไปมำ สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลำกลำงคนื

โคมไฟฟำ้แบบหลอดโซเดยีม

ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 250 วัตต์

เสำเหล็กควำมสูงไมน่อ้ยกวำ่

9 เมตร จ ำนวน 40 ตน้

(รำคำตน้ละ 40,000 บำท) 

และระบบควบคุมกำรใชง้ำน

พร้อมตดิตั งระบบตอ่ไฟฟำ้

ของกำรไฟฟำ้สว่นภูมภิำค

1,700,000 - - ร้อยละจ ำนวน

ของโคมไฟฟำ้

ที่ไดรั้บกำร

ตดิตั ง

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสัญจร ไปมำ

   สะดวก ปลอดภัยในเวลำ

   กลำงคนื

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

287 ตดิตั งโคมไฟกระพริบ

เตอืนทำงแยกทำงร่วม 

ถนนสำย ชม.3162 

บำ้นปำงกวำ้ง หมูท่ี่ 13 

ต ำบลอนิทขลิ 

เชื่อมบำ้นแมต่ะมำน หมูท่ี่ 2

ต ำบลก ืดชำ้ง อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(299)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุในกำร

    เดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

   ไปมำ สะดวก ปลอดภัย 

   ในเวลำกลำงคนื

โคมไฟกระพริบและ

หลอด LED 12 โวลท ์

พร้อมพลังงำนแสงอำทติย์

จ ำนวน 10 ชุด

(รำคำชุดละ 30,000 บำท)

300,000 - - ร้อยละจ ำนวน

โคมไฟ

กระพริบที่

ไดรั้บกำรตดิตั ง

1. ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสัญจร ไปมำ

   สะดวก ปลอดภัยในเวลำ

   กลำงคนื

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 238 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

288 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

คันพนังล ำน  ำฝำง 

บำ้นฮ่องถอ่นพัฒนำ 

หมูท่ี่ 10 ต ำบลแมน่ำวำง

เชื่อมบำ้นสันปำ่เหี่ยว 

หมูท่ี่ 7 ต ำบลสันตน้หม ือ

อ ำเภอแมอ่ำย จังหวัดเชยีงใหม่

(303)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 5,000 เมตร

1,300,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

289 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

เลยีบล ำน  ำฝำง 

สำขำบำ้นใหมร่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 17, บำ้นหนองข ีนกยำง

หมูท่ี่ 3 ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นทำ่ตอน หมูท่ี่ 3

ต ำบลทำ่ตอน อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(316)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 4,000 เมตร

1,040,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

- 239 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

290 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นสันหำ้ง หมูท่ี่ 3

ต ำบลบำ้นหลวง อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(324)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 6 กโิลเมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 6 กโิลเมตร

1,560,000 1,560,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

291 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นใหมร่่องไคร้ หมูท่ี่ 17

ต ำบลแมน่ำวำง 

เชื่อมบำ้นหำดชมพู หมูท่ี่ 5

ต ำบลทำ่ตอน อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(326)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 4 กโิลเมตร

1,040,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 240 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

292 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นหนองพนัง หมูท่ี่ 1,

บำ้นเปยีงกอก หมูท่ี่ 6

ต ำบลโปง่น  ำร้อน 

เชื่อมบำ้นสันปำ่ยำว หมูท่ี่ 10

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(313)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งเฉลี่ย 5 เมตร

ยำว 9,000 เมตร

2,925,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

293 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นดอยปำ่คำ หมูท่ี่ 11

ต ำบลมอ่นปิ่น 

เชื่อมบำ้นหว้ยงูใน หมูท่ี่ 5

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(321)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งเฉลี่ย 5 เมตร 

ยำว 4,400 เมตร

1,430,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 241 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 242 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

294 1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งเฉลี่ย 4 เมตร 

ยำวรวม 7.8 กโิลเมตร

2,028,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นสองแคว หมูท่ี่ 7, 

บำ้นตน้สำ้น หมูท่ี่ 6, 

บำ้นทำ่กวำ้ง หมูท่ี่ 15, 

บำ้นสันทรำย หมูท่ี่ 3, 

บำ้นสันทรำยเหนอื หมูท่ี่ 16,

 บำ้นสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8, 

บำ้นใหมส่ันตน้ดู ่หมูท่ี่ 11 

ต ำบลสันทรำย 

เชื่อมบำ้นหนองยำว หมูท่ี่ 7

ต ำบลแมสู่น 

เชื่อมบำ้นปำงผึ ง หมูท่ี่ 16 

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(323)

- 242 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 243 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

295 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8 

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นปำ่แดง หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมท่ะลบ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(330)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 1,400 เมตร

380,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

296 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยบำ้นทำ่หัด หมูท่ี่ 4 , 

บำ้นตน้ผึ งใต ้หมูท่ี่ 7 

ต ำบลโปง่น  ำร้อน 

เชื่อมบำ้นมว่งชุม หมูท่ี่ 10

ต ำบลมอ่นปิ่น อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม ่(331)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้งเฉลี่ย 5 เมตร 

ยำว 10.7 กโิลเมตร

3,477,500 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 243 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 244 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

297 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นโปง่ถบื หมูท่ี่ 12

ต ำบลเวยีง อ ำเภอฝำง

เชื่อมบำ้นโปง่พัฒนำ หมูท่ี่ 10

ต ำบลบำ้นหลวง อ ำเภอแมอ่ำย

จังหวัดเชยีงใหม ่(333)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 4,500 เมตร

1,755,000 - - ร้อยละ 

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

298 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นโปง่น  ำดัง - ปำ่ยำง

บำ้นแมสู่นนอ้ย หมูท่ี่ 3

ต ำบลแมสู่น อ ำเภอฝำง

เชื่อมบำ้นทำ่มะเก ียงใต ้หมูท่ี่ 4

ต ำบลสันทรำย อ ำเภอพร้ำว

จังหวัดเชยีงใหม ่(334)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 5,450 เมตร

1,845,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 244 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 245 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

299 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นหนองออ้ม หมูท่ี่ 11,

บำ้นเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8 

ต ำบลแมข่ำ่ 

เชื่อมบำ้นหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(342)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 8,600 เมตร

2,329,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

300 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นหลำ่ยฝำง หมูท่ี่ 6, 

บำ้นสันตน้เปำ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

เชื่อมบำ้นปำ่รวก หมูท่ี่ 5 

ต ำบลปงต ำ 

อ ำเภอไชยปรำกำร 

จังหวัดเชยีงใหม ่(343)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 1,800 เมตร

487,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 245 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 246 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

301 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

 - สำยบำ้นดงปำ่ลัน หมูท่ี่ 2 

    ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

    เชื่อมบำ้นทุง่ยำว หมูท่ี่ 8

    ต ำบลปงต ำ 

    อ ำเภอไชยปรำกำร

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

2,329,600 1,404,000 1,404,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

 - สำยบำ้นสันปำ่ไหน ่หมูท่ี่ 9

    ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

    เชื่อมบำ้นหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 6 

    ต ำบลปงต ำ 

    อ ำเภอไชยปรำกำร

 - สำยบำ้นหลำ่ยฝำง หมูท่ี่ 6 

    ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง

    เชื่อมบำ้นปำ่รวก หมูท่ี่ 5

    ต ำบลปงต ำ 

    อ ำเภอไชยปรำกำร

 - สำยบำ้นสันตน้เปำ หมูท่ี่ 7,

    บำ้นเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8

    ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง 

    เชื่อมบำ้นปำ่รวก หมูท่ี่ 5

    ต ำบลปงต ำ 

    อ ำเภอไชยปรำกำร

กวำ้งเฉลี่ย 4 เมตร

ยำวรวม 19.76 กโิลเมตร

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 8.96 กโิลเมตร         

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 5.4 กโิลเมตร          

- ป ี2560 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 5.4 กโิลเมตร

- 246 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 247 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

 - สำยบำ้นแมป่ำ่ไผ่ หมูท่ี่ 11

    ต ำบลแมข่ำ่ อ ำเภอฝำง

    เชื่อมบำ้นดอยปำ่ไผ่ 

    หมูท่ี่ 15 ต ำบลแมค่ะ

    อ ำเภอฝำง

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

 - สำยบำ้นเดน่เวยีงไชย 

    หมูท่ี่ 8  ต ำบลแมข่ำ่ 

    อ ำเภอฝำง

    เชื่อมบำ้นปำ่แดง หมูท่ี่ 2 

    ต ำบลแมท่ะลบ 

    อ ำเภอไชยปรำกำร

    จังหวัดเชยีงใหม ่(348)

             (ตอ่)

- 247 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

302 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นหว้ยหก หมูท่ี่ 5

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง

เชื่อมบำ้นใหม ่หมูท่ี่ 1 

ต ำบลเมอืงคอง 

อ ำเภอเชยีงดำว 

จังหวัดเชยีงใหม ่(325)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 5.5 กโิลเมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 5.5 กโิลเมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 5.5 กโิลเมตร

2,145,000 2,145,000 2,145,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

303 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นกองลมใหม ่หมูท่ี่ 10

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงนอ้ย หมูท่ี่ 4

ต ำบลเวยีงเหนอื อ ำเภอปำย

จังหวัดแมฮ่่องสอน (328)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 9,000 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 9,000 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 9,000 เมตร

3,105,000 3,105,000 3,105,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 248 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

304 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นแมก่อ๋น หมูท่ี่ 2

ต ำบลทุง่ขำ้วพวง 

เชื่อมตอ่บำ้นโปง่อำง หมูท่ี่ 5

ต ำบลเมอืงนะ อ ำเภอเชยีงดำว

จังหวัดเชยีงใหม (309)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 4,000 เมตร

1,560,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

305 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นข ีเหล็กหลวง หมูท่ี่ ๖

ต ำบลข ีเหล็ก อ ำเภอแมริ่ม

เชื่อมบำ้นแมข่ะจำน หมูท่ี่ ๗

ต ำบลข ีเหล็ก อ ำเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม ่(304)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 7,400 เมตร

2,525,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 249 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

306 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นดอยยำว หมูท่ี่ 1

ต ำบลแชช่ำ้ง 

เชื่อมบำ้นร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต ำบลร้องวัวแดง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(306)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร

ยำว 2,800 เมตร

728,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

307 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นไร่พัฒนำ หมูท่ี่ 8

ต ำบลแมปู่คำ 

เชื่อมบำ้นหมอ้ หมูท่ี่ 5

ต ำบลหว้ยทรำย 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(311)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 2,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร

   ยำว 1,000 เมตร

780,000 390,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 250 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

308 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

เลยีบคลองชลประทำนคลอง 

๔R-LMC บำ้นปำ่ไผ่เหนอื 

หมูท่ี่ ๖, บำ้นหัวฝำย หมูท่ี่ ๙,

บำ้นปำ่เปำ หมูท่ี่ ๓, 

บำ้นมว่งชุม หมูท่ี่ ๒ 

ต ำบลแชช่ำ้ง 

เชื่อมบำ้นริมออนใต ้หมูท่ี่ ๕

ต ำบลออนใต ้อ ำเภอสันก ำแพง

จังหวัดเชยีงใหม ่(315)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 	

ยำวรวม 6,200 เมตร

1,639,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

309 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยคันคลองชลประทำน

บำ้นมว่งชุม หมูท่ี่ 2

ต ำบลแชช่ำ้ง 

เชื่อมบำ้นร้องวัวแดง หมูท่ี่ 7

ต ำบลร้องวัวแดง 

อ ำเภอสันก ำแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(318)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำวเป็นชว่ง ๆ 

รวม 4,800 เมตร

624,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 251 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 252 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

310 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นหนองชำ้งลุม่ หมูท่ี่ ๗,

บำ้นเดน่ปำ่แดง หมูท่ี่ ๑๔

ต ำบลหนองตอง อ ำเภอหำงดง

เชื่อมบำ้นแมกุ่ง้นอ้ย หมูท่ี่ ๙

ต ำบลทุง่ตอ้ม อ ำเภอสันปำ่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(312)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 3 เมตร

ยำวรวม 1,200 เมตร

365,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

311 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

เลยีบล ำเหมอืงพญำบำ้นสัน

บำ้นขุนคงหลวง 

หมูท่ี่ ๕ ต ำบลขุนคง 

เชื่อมบำ้นร้องแหย่ง หมูท่ี่ ๕

ต ำบลหนองแกว๋ อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม ่(317)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 3 เมตร

ยำวรวม 2,260 เมตร

575,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 252 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 253 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

312 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยบำ้นหนองหำ่ย หมูท่ี่ 1

ต ำบลขว่งเปำ 

อ ำเภอจอมทอง

เชื่อมบำ้นไร่บน หมูท่ี่ 23 

ต ำบลดอยหลอ่ 

อ ำเภอดอยหลอ่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(341)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 2,300 เมตร

598,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

313 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นปำ่กลว้ยพัฒนำ 

หมูท่ี่ ๑๔ ต ำบลแมส่อย

เชื่อมบำ้นหว้ยสม้ปอ่ย 

หมูท่ี่ ๔ ต ำบลดอยแกว้

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(308)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 9,950 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 9,950 เมตร  

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 9,950 เมตร

3,800,000 3,800,000 3,800,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 253 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 254 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

314 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นหว้ยหำ้ หมูท่ี่ 11

ต ำบลแมส่อย 

เชื่อมบำ้นนำกบ หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นแปะ อ ำเภอจอมทอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(320)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร

ยำวรวม 6,800 เมตร

1,768,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

315 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นขุนแปะ หมูท่ี่ 12

ต ำบลบำ้นแปะ เชื่อม

บำ้นหว้ยมะนำวหนิเหล็กไฟ

หมูท่ี่ 4 ต ำบลดอยแกว้

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(329)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 15,000 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 15,000 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

   ยำว 15,000 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 254 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 255 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

316 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นใหมส่ันตงึ หมูท่ี่ 8 

ต ำบลขว่งเปำ 

เชื่อมบำ้นหว้ยกวำ๋ว หมูท่ี่ 20

ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(345)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

 - ชว่งที่ 1 กวำ้ง 4 เมตร 

    ยำว 1,000 เมตร 

 - ชว่งที่ 2 กวำ้ง 5 เมตร 

    ยำว 3,000 เมตร

1,235,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

317 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นใหมอั่งครักษ ์หมูท่ี่ 15

ต ำบลขว่งเปำ 

เชื่อมบำ้นเมอืงกลำง 

หมูท่ี่ 11 ต ำบลบำ้นหลวง 

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(346)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 2,210 เมตร

718,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 255 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

318 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยฝำยเหมอืงหลวง 

บำ้นสี่แยกนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต ำบลขว่งเปำ (อบต.ขว่งเปำ)

เชื่อมบำ้นสี่แยกนอ้ย หมูท่ี่ 6

ต ำบลขว่งเปำ (ทต.จอมทอง)

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่(347)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 3 เมตร

ยำว 3,500 เมตร

682,500 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

319 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นเตยีนอำง หมูท่ี่ ๑๐

ต ำบลบอ่หลวง 

เชื่อมบำ้นดอยแอก หมูท่ี่ ๒

ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(307)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 6,000 เมตร

1,980,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 256 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 257 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

320 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นแมส่ะนำม หมูท่ี่ ๙

ต ำบลบอ่หลวง 

เชื่อมบำ้นแมเ่ตยีน หมูท่ี่ ๗

ต ำบลบอ่สล ีอ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(310)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 5,000 เมตร

1,700,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

321 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นใหมยู่งทอง หมูท่ี่ ๑๐ -

บำ้นตนีตก หมูท่ี่ ๘ -

บำ้นแมล่ำยดวงจันทร์ หมูท่ี่ ๙

ต ำบลนำคอเรือ อ ำเภอฮอด

เชื่อมบำ้นทุง่จ ำเริง หมูท่ี่ ๓

ต ำบลอมกอ๋ย อ ำเภออมกอ๋ย

จังหวัดเชยีงใหม ่(314)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 

   ชว่งที่ 1 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 2,333 เมตร  

   ชว่งที่ 2 กวำ้ง 4 เมตร 

    ยำว 10,000 เมตร 

- ป ี2559 

   ชว่งที่ 1 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 2,333 เมตร  

   ชว่งที่ 2 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 10 ,000 เมตร

- ป ี2560 

   ชว่งที่ 1 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 2,334 เมตร 

   ชว่งที่ 2 กวำ้ง 4 เมตร

   ยำว 12,000 เมตร

2,892,000 2,892,000 2,892,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 257 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 258 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

322 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นดอยเตำ่ใต ้หมูท่ี่ 10,

บำ้นสันปำ่ด ำ หมูท่ี่ 6

ต ำบลดอยเตำ่ 

เชื่อมบำ้นเกำะหลวง หมูท่ี่ 1

ต ำบลโปงทุง่ อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(305)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 3,000 เมตร

975,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

323 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยดอยแมส่นิ 

บำ้นบงตัน หมูท่ี่ 5,

บำ้นเดน่ปำ่ตัน หมูท่ี่ 7 

ต ำบลบงตัน อ ำเภอดอยเตำ่

เชื่อมบำ้นปำ่ขำมใต ้หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นตำล อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม ่(319)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 10,000 เมตร

2,600,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 258 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 259 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

324 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นผำจุก หมูท่ี่ 8

ต ำบลดอยเตำ่ 

เชื่อมบำ้นดงมะนะ หมูท่ี่ 6

ต ำบลทำ่เดื่อ อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(322)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำวเป็นชว่ง ๆ 

รวม 6,000 เมตร

1,950,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

325 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นโทง้ หมูท่ี่ 2, 

บำ้นหว้ยริน หมูท่ี่ 6, 

บำ้นนอ้ย หมูท่ี่ 1 ต ำบลบงตัน

เชื่อมบำ้นแอน่ใหม ่หมูท่ี่ 2

ต ำบลบำ้นแอน่ อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(332)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,000 เมตร

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,000 เมตร    

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,000 เมตร

1,625,000 1,625,000 1,625,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 259 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 260 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

326 ปรับปรุงผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นสันตสิุข หมูท่ี่ 7 

ต ำบลดอยเตำ่ 

เชื่อมบำ้นแปลง 2 หมูท่ี่ 1 

ต ำบลมดืกำ อ ำเภอดอยเตำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่(350)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5 เมตร 

ยำว 3,000 เมตร

975,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

327 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

บำ้นกองแขก หมูท่ี่ 7

ต ำบลกองแขก 

เชื่อมบำ้นแมย่ำงสำ้น หมูท่ี่ 8

ต ำบลทำ่ผำ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(327)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 6,500 เมตร

2,535,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 260 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

328 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

เชื่อมบำ้นขุนแมร่วม หมูท่ี่ 1

ต ำบลแจม่หลวง 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่(335)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 9,000 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 9,000 เมตร

2,340,000 2,340,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

329 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นแมห่ลุ หมูท่ี่ 2 

ต ำบลกองแขก 

เชื่อมบำ้นแมย่ำงสำ้น หมูท่ี่ 8

ต ำบลทำ่ผำ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(339)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 6,000 เมตร

2,340,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 261 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

330 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นโหลง่ปง หมูท่ี่ 4 

ต ำบลกองแขก 

เชื่อมบำ้นกิ่วสะแวก หมูท่ี่ 9

ต ำบลบำ้นทับ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(344)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 6,500 เมตร

2,535,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

331 ปรับปรุงซอ่มแซม

พ ืนทำงเดมิถนนลูกรัง 

บำ้นสบลอง หมูท่ี่ 5 

ต ำบลบำ้นทับ 

เชื่อมบำ้นไร่ หมูท่ี่ 10 

ต ำบลทำ่ผำ อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(349)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำวรวม 5,000 เมตร

1,979,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 262 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

332 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นวัดจันทร์ หมูท่ี่ 3 

ต ำบลบำ้นจันทร์ 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

เชื่อมบำ้นเมอืงแปง หมูท่ี่ 1

ต ำบลเมอืงแปง อ ำเภอปำย

จังหวัดแมฮ่่องสอน (301)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 5 กโิลเมตร

1,950,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

333 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นแมแ่ดดนอ้ย หมูท่ี่ 4 

ต ำบลแมแ่ดด 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นสบแมร่วม หมูท่ี่ 1

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(336)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,900 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,800 เมตร    

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5,800 เมตร

1,917,500 1,885,000 1,885,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 263 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

334 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นแมต่ะละมง้ หมูท่ี่ 7 

ต ำบลแมแ่ดด 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(337)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 5 เมตร

   ยำว 5.9 กโิลเมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5.8 กโิลเมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 5 เมตร 

   ยำว 5.8 กโิลเมตร

1,917,500 1,885,000 1,885,000 ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

335 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

บำ้นแมล่ะอุป หมูท่ี่ 3 

ต ำบลแจม่หลวง 

อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 

เชื่อมบำ้นแมซ่ำ หมูท่ี่ 2

ต ำบลแมน่ำจร อ ำเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่(338)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 7.5 กโิลเมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร 

   ยำว 7.5 เมตร

1,950,000 1,950,000 - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

- 264 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

336 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงหนิคลุกบดอัดแนน่

บำ้นทำ่สะแล หมูท่ี่ 11 

ต ำบลเวยีง 

เชื่อมบำ้นหนองบัวค ำ หมูท่ี่ 4

ต ำบลแมค่ะ อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(353)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 7 เมตร 

ยำว 1,140 เมตร

- - 1,995,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

337 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงหนิคลุกบดอัดแนน่ 

บำ้นหนองฮ่ำง หมูท่ี่ 10 

ต ำบลแมค่ะ 

เชื่อมบำ้นปำงสัก หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแมสู่น อ ำเภอฝำง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(354)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 2,440 เมตร

- - 2,440,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

338 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงหนิคลุกบดอัดแนน่ 

ถนนเลยีบคลองชลประทำน

บำ้นดอนปนิ หมูท่ี่ 5 

ต ำบลแมเ่หยีะ

เชื่อมบำ้นปำ่แดดใต ้หมูท่ี่ 7

ต ำบลปำ่แดด อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม่

(351)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 5.50 เมตร 

ยำว 1,800 เมตร

- - 2,827,000 ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

- 266 - (58 - 60) โครงสร้ำงพ ืนฐำน   



- 267 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบรหิารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

339 บูรณะทำงโดยวธิซีอ่มสร้ำง

ผิวทำงหนิคลุกบดอัดแนน่

บำ้นตุงลอย หมูท่ี่ 4 

ต ำบลอมกอ๋ย 

เชื่อมบำ้นพุย หมูท่ี่ 7

ต ำบลบอ่หลวง อ ำเภอฮอด

จังหวัดเชยีงใหม่

(352)

1. เพื่อลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนสัญจร

    ไปมำ สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ำรขนสง่ผลผลติ

    ทำงกำรเกษตร 

    มคีวำมสะดวกรวดเร็ว

กวำ้ง 4 เมตร 

ยำวเป็นชว่งๆ 

รวม 3,700 เมตร

1,202,000 - - ร้อยละควำม

ยำวของถนนที่

ไดรั้บกำร

บูรณะฯ

1. ลดอุบัตเิหตุ 

    ในกำรเดนิทำง

2. ประชำชนสำมำรถใช้

    เสน้ทำงไดส้ะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. กำรขนสง่ผลผลติทำง

    กำรเกษตรมคีวำมรวดเร็ว

กองชำ่ง 

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2. เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

2.1. ส่งเสรมิและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมกำรมสีว่นร่วม

กำรเรียนรู้ประชำชน

ตำมแนวทำงเศรษฐกจิ

พอเพยีง

1. เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจใน

    แนวคดิหลักปรัชญำ

    เศรษฐกจิพอเพยีง

2. เพื่อเพิ่มทักษะอำชพีให้

    ประชำชนไดม้คีวำมรู้

    ควำมช ำนำญย่ิงขึ้น

3. เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้

    และขอ้คดิเห็นในกำร

    ประกอบอำชพี

4. เพื่อพัฒนำเครือขำ่ย

    ในกำรขับเคลื่อนตำม

    แนวเศรษฐกจิพอเพยีง

ประชำชน ผู้น ำชุมชน 

และเครือขำ่ยองคก์รชุมชน

ในจังหวัดเชยีงใหม่

เขำ้ร่วมโครงกำร 500 คน

จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

1. ประชำชนที่เขำ้ร่วม

    โครงกำรมคีวำมเขำ้ใจ

   ตำมปรัชญำเศรษฐกจิ

   พอเพยีง

2. ประชำชนน ำควำมรู้

    ที่ไดรั้บมำประยุกตใ์ช้

   ในกำรด ำเนนิชวีติ

3. มกีำรแลกเปลี่ยนควำมรู้

   และขอ้คดิเห็นในกำรพัฒนำ

   ทำงกำรอำชพี

4. สำมำรถพัฒนำเครือขำ่ย

   ในกำรขับเคลื่อนปรัชญำ

   เศรษฐกจิพอเพยีง

ผ.01 
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

2.2. พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพของผู้ประกอบการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมและพัฒนำ

กำรกระจำยสนิคำ้วสิำหกจิ

ขนำดกลำงและขนำดย่อม

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหก้ำรบริหำรจัดกำร

    ศูนย์สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวฯ 

    เป็นไปอย่ำงมรีะบบ 

    มปีระสทิธภิำพ 

    เกดิประโยชนต์อ่

    ผู้ประกอบกำร

2. เพื่อสง่เสริม สนับสนุน

    กำรกระจำยสนิคำ้

    ผลติภัณฑช์ุมชนของ

    ผู้ประกอบกำรสำขำ

    อำชพีตำ่ง ๆ  

3. เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็ง

    ใหแ้กผู้่ประกอบกำร

    ในกำรด ำเนนิกจิกรรม

    ไดอ้ย่ำงย่ังยืน

4. เพื่อพัฒนำองคค์วำมรู้

    เสริมสร้ำงประสบกำรณ์

    ใหแ้กค่ณะกรรมกำร

    ศูนย์สง่เสริมฯ

 - บริหำรจัดกำรศูนย์สง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยวและกระจำย

    สนิคำ้วสิำหกจิขนำดกลำง

    และขนำดย่อม

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    อำท ิกำรจัดหำวัสดุ 

    ครุภัณฑ ์คำ่ปรับปรุงศูนย์ฯ

 - พัฒนำองคค์วำมรู้

    เสริมสร้ำงประสบกำรณ์

    ในดำ้นตำ่ง ๆ ใหแ้ก่

    คณะกรรมกำรศูนย์

    สง่เสริมฯ

จ ำนวน

กจิกรรม/

ที่สง่เสริม

กำรบริหำร

จัดกำร

ศูนย์สง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวฯ

1. ศูนย์สง่เสริมฯ มกีำรบริหำร

    จัดกำรอย่ำงมรีะบบ 

    มปีระสทิธภิำพ 

    เกดิประโยชนต์อ่

    ผู้ประกอบกำร

2. ผู้ประกอบกำรสำขำ

    อำชพีตำ่ง ๆ สำมำรถ

    กระจำยสนิคำ้ไปสูต่ลำด

    อื่น ๆ ได้

3. สร้ำงควำมเขม้แข็งและ

    ควำมเชื่อมั่นในกำรด ำเนนิ

    กจิกำรใหแ้กผู้่ประกอบกำร

    วสิำหกจิขนำดกลำงและ

    ขนำดย่อม

4. คณะกรรมกำร

    ศูนย์สง่เสริมฯ น ำควำมรู้

    มำพัฒนำและบริหำร

    จัดกำรศูนย์ฯ อย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.2. พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพของผู้ประกอบการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 100,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ส ำนักงำนเกษตร

จังหวัดเชยีงใหม่

สัมมนำคณะกรรมกำร

วสิำหกจิชุมชนระดับ

จังหวัดเชยีงใหมเ่พื่อเตรียม

เขำ้สูป่ระชำคมอำเซยีน

1. เพื่อสร้ำงโอกำส

    ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ร่วมกัน

2. เพื่อพัฒนำปรับปรุง

    กำรบริหำรจัดกำรและ 

    กำรประกอบกำรอย่ำงมี

    เปำ้หมำย

3. เพื่อสร้ำงแนวทำงในกำร

    แกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำง

    เหมำะสมและลดควำมเสี่ยง

    ในกำรบริหำรจัดกำร 

4. เพื่อก ำหนดทศิทำง

    ในกำรบริหำรจัดกำรและ

    กำรผลติสนิคำ้ที่ตอบสนอง

    ควำมตอ้งกำรของภำยใน

    และภำยนอกชุมชนได้

อบรม สัมมนำตัวแทน

คณะกรรมกำรวสิำหกจิชุมชน

ที่ผ่ำนกำรประเมนิศักยภำพ

อยู่ในระดับด ีปำนกลำงและ

ปรับบปรุง จ ำนวน 200 รำย

จำก 25 อ ำเภอในจังหวัด

เชยีงใหม่

ควำมพงึพอใจ

ของผู้เขำ้ร่วม

สัมมนำฯ

1. วสิำหกจิชุมชนไดม้ี

    กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    สำมำรถน ำประสบกำรณ์

    ไปเสริมสร้ำงและพัฒนำ

    กำรบริหำรจัดกำรองคก์ร

2. ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร

    และกำรประกอบกำรให้

    มกีำรพัฒนำอย่ำงตอ่เนื่อง

3. วสิำหกจิชุมชนสำมำรถ

    จัดกำรปัญหำ อุปสรรค

    และมทีสิทำงในกำรพัฒนำ

    อย่ำงถูกตอ้ง

4. มกีำรผลติสนิคำ้หรือ

    กำรบริกำรที่ทันสมัย

    เขำ้ถงึกำรสร้ำงมำตรฐำน

    สนิคำ้เพื่อเพิ่มมูลคำ่สนิคำ้

    ตอบสนองตลำดภำยใน

    และภำยนอกได้
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 500,000 - -

2.3. ส่งเสรมิพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจายสนิค้าผลติภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

สมำคม

ผู้ประกอบกำร

ธุรกจิหัตถกรรม

บำ้นถวำย

สง่เสริมผลติภัณฑล์ำ้นนำ

บำ้นถวำยสูป่ระชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีน (Baan Tawai

Lanna Creative Product

to ASEAN Economic

Community : AEC)

1. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ ์

    ประวัตคิวำมเป็นมำ 

    รวมถงึผลติภัณฑส์นิคำ้

    หัตถอุตสำหกรรมของ

    บำ้นถวำย

2. เพื่อเป็นกำรพัฒนำ

    กระบวนกำรออกแบบ

    กำรผลติ กำรจ ำหนำ่ย

    กำรสง่ออก สนิคำ้ของ

    บำ้นถวำยอย่ำงครบวงจร

    ตอบสนองควำมตอ้งกำร

    ของลูกคำ้ทั่วโลก และมี

    ผลติภัณฑใ์หม ่ๆ เกดิขึ้น

    ตอ่เนื่องทุกปี

3. เพื่อผลักดันใหเ้ป็น

    แหลง่ทอ่งเที่ยวทำงศลิปะ

    ที่ส ำคัญของภำคเหนอื 

    ใหม้พีื้นที่รองรับ

    นักทอ่งเที่ยวไดม้ำกขึ้น

    และสำมำรถท ำกจิกรรม

    กำรทอ่งเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี

 - กำรอบรมใหค้วำมรู้ดำ้น

    กำรพัฒนำ ผลติภัณฑ ์

    นวัตกรรมใหมท่ี่สำมำรถ

    ตอบสนองควำมตอ้งกำร

    ของกลุม่ลูกคำ้ทั่วโลก 

    โดยเฉพำะกลุม่ตลำด

    อำเซยีน

 - จัดประกวดผลติภัณฑ์

    นวัตกรรมจำกผู้เขำ้ร่วม

    โครงกำร

 - กำรแสดงผลติภัณฑแ์ละ

    นวัตกรรม

 - กำรแสดงดนตรีลำ้นนำ

    และกจิกรรมกำรละเลน่

    พื้นบำ้น

 - กำรแสดงสนิคำ้ 

    Trend ใหม ่ของสมำพันธ์

    ยำนกำรคำ้ไทย

    จำกทั่วประเทศ

 - จัดงำนสง่เสริมกำรขำย 

    ณ ย่ำนกำรคำ้พำณิชย์

    บำ้นถวำย

1. จ ำนวน

นักทอ่งเที่ยว

เพิ่มมำกขึ้น

2. จ ำนวน

สนิคำ้ที่

สง่ออก

ไดม้ำกขึ้น

1. สำมำรถประชำสัมพันธ ์

    ประวัตคิวำมเป็นมำ 

    รวมถงึผลติภัณฑส์นิคำ้

    หัตถอุตสำหกรรมของ

    บำ้นถวำย

2. สำมำรถพัฒนำ

    กระบวนกำรออกแบบ

    กำรผลติ กำรจ ำหนำ่ย

    กำรสง่ออก สนิคำ้ของ

    บำ้นถวำยอย่ำงครบวงจร

    ตอบสนองควำมตอ้งกำร

    ของลูกคำ้ทั่วโลกและ

    สร้ำงผลติภัณฑใ์หม่ๆ

    อย่ำงตอ่เนื่อง

3. สำมำรถผลักดันใหเ้ป็น

    แหลง่ทอ่งเที่ยวทำงศลิปะ

    ที่ส ำคัญของภำคเหนอื 

    มพีื้นที่รองรับนักทอ่งเที่ยว

    ไดเ้ป็นจ ำนวนมำกและ

    สำมำรถท ำกจิกรรม

    กำรทอ่งเที่ยวได้

    ตลอดทัง้ปี
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสรมิพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจายสนิค้าผลติภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมผลติภัณฑล์ำ้นนำ

บำ้นถวำยสูป่ระชำคมเศรษฐกจิ

อำเซยีน (Baan Tawai

Lanna Creative Product

to ASEAN Economic

Community : AEC) (ตอ่)

4. เพื่อพัฒนำสนิคำ้ลำ้นนำ

    ของบำ้นถวำยและ

    ผู้ประกอบกำรใหม้ี

    ควำมพร้อมรองรับ

    กำรเขำ้สูป่ระชำคม

    เศรษฐกจิอำเซยีน

5. เพื่อสง่เสริม สนับสนุนธุรกจิ

    ชุมชน เกดิกำรสร้ำงงำน 

    กระจำยรำยได ้สง่เสริม

    กำรสง่ออก กำรทอ่งเที่ยว

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

6. เพื่ออนุรักษ ์สบืสำน

    ศลิปหัตถกรรม ภูมปิัญญำ

    ทอ้งถิ่น และงำนแกะสลัก

    ที่มคีุณคำ่ทำงศลิปะ

    ใหด้ ำรงอยู่สบืไป

7. เพื่อสร้ำงมำตรฐำนใหม ่

    ในกำรออกแบบและพัฒนำ

    สนิคำ้ในอุตสำหกรรม

    ศลิปหัตถกรรมไทย

4. สำมำรถพัฒนำสนิคำ้

    ลำ้นนำของบำ้นถวำย 

    และผู้ประกอบกำรใหม้ี

    ควำมพร้อมในกำรที่ไทย

    จะเขำ้สูป่ระชำคม

    เศรษฐกจิอำเซยีน AEC

5. สำมำรถสง่เสริม 

    สนับสนุนธุรกจิชุมชน 

    เกดิกำรสร้ำงงำน 

    กระจำยรำยได ้สง่เสริม

    กำรสง่ออกของประเทศ

6. สำมำรถอนุรักษ ์สบืสำน

    ศลิปหัตถกรรม ภูมปิัญญำ

    ทอ้งถิ่นและงำนแกะสลัก

    ที่มคีุณคำ่ทำงศลิปะให้

    ด ำรงอยู่สบืไป

7. สำมำรถสร้ำงมำตรฐำนใหม่

    ในกำรออกแบบและพัฒนำ

    สนิคำ้ในอุตสำหกรรม

    ศลิปหัตถกรรมไทย

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

สมำคม

ผู้ประกอบกำร

ธุรกจิหัตถกรรม

บำ้นถวำย
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสรมิพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจายสนิค้าผลติภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 200,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

ร่วมกับ

อบต.ขุนคง

อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดงำนศลิปหัตถกรรม

ไมแ้กะสลักบำ้นถวำย

คร้ังที่ 25 ประจ ำป ี2558

1. เพื่อประชำสัมพันธ์

    งำนศลิปหัตถกรรม

    ไมแ้กะสลักบำ้นถวำย

    ใหช้ำวไทยและ

    ชำวตำ่งประเทศไดท้รำบ

2. เพื่อเป็นกำรสง่เสริมและ

    พัฒนำงำนแกะสลักใหม้ี

    คุณภำพและมคีุณคำ่ทำง

    ศลิปะ

3. เพื่อเป็นกำรอนุรักษ์

    ศลิปวัฒนธรรมอันดงีำม

    และภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

4. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

    ควำมสัมพันธอั์นดี

    ระหวำ่งประชำชนและ

    หนว่ยงำนภำครัฐ

5. เพื่อดงึดูดนักทอ่งเที่ยว

    และสร้ำงรำยไดใ้หแ้ก่

    ประชำชนในทอ้งถิ่น

จัดงำนศลิปหัตถกรรม

ไมแ้กะสลักบำ้นถวำย 

อ ำเภอหำงดง คร้ังที่ 25 

ประจ ำป ีพ.ศ.2558 

ณ หมูบ่ำ้นถวำย 

ต ำบลขุนคง อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

1. จ ำนวน

นักทอ่งเที่ยว

ที่มำทอ่งเที่ยว

ในหมูบ่ำ้น

ถวำย

2. รำยได้

ที่เพิ่มขึ้น

1. นักทอ่งเที่ยวทัง้ชำวไทย

    และชำวตำ่งชำตรัิบทรำบ

    ขอ้มูลขำ่วสำรของ

    กำรจัดงำน

2. งำนแกะสลักมคีุณภำพ

    คงคุณคำ่ทำงศลิปะและ

    สำมำรถพัฒนำใหต้รงกับ

    ควำมตอ้งกำรของตลำด

3. อนุรักษง์ำนแกะสลัก

    บำ้นถวำยใหค้งอยู่เป็น

    ศลิปวัฒนธรรมอันดงีำม

    และภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

4. ประชำชนและภำครัฐ

    มคีวำมสัมพันธท์ี่ดขีึ้น

5. นักทอ่งเที่ยวเดนิทำง

    มำทอ่งเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น

    และประชำชนมรีำยได้

    จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิคำ้
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสรมิพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจายสนิค้าผลติภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 860,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ส ำนักงำน

พัฒนำชุมชน

จังหวัดเชยีงใหม่

รวมพลผลติภัณฑช์ุมชน

และของดเีมอืงเชยีงใหม่

1. เพื่อใหก้ลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ

    แลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

    ดำ้นกำรพัฒนำผลติภัณฑ์

2. เพื่อสร้ำงควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจกำรพัฒนำ

    ศักยภำพของสนิคำ้

    ผลติภัณฑช์ุมชนใหม้ี

    คุณภำพ มำตรฐำน

    และกำรบรรจุภัณฑ์

3. เพื่อสง่เสริมดำ้นกำรบริหำร

    จัดกำรกลุม่

อบรมกลุม่ผู้ผลติชุมชน

ผู้ประกอบกำร OTOP

กลุม่วสิำหกจิชุมชน

และกลุม่อำชพีตำ่งๆ 

จ ำนวน 1,000 คน

จำก 25 อ ำเภอ

ในจังหวัดเชยีงใหม ่กี่ยวกับ

กำรพัฒนำศักยภำพ

บริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ

ผลติภัณฑใ์หม้คีุณภำพ 

มำตรฐำนและกำรบรรจุภัณฑ์

ร้อยละ 90

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

ที่มคีวำมรู้

ควำมเขำ้ใจ

ดำ้นกำรพัฒนำ

กำรศักยภำพ

บริหำร

จัดกำรฯ

1. กลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ

    มแีนวคดิใหม ่ๆ 

    ในกำรพัฒนำผลติภัณฑ์

2. ผู้เขำ้อบรมมคีวำมรู้

    ควำมเขำ้ใจกำรพัฒนำ

    ศักยภำพของสนิคำ้

    ผลติภัณฑช์ุมชนใหม้ี

    คุณภำพ มำตรฐำน

    และกำรบรรจุภัณฑ์

    ที่ตรงตำมควำมตอ้งกำร

    ของตลำด

3. มสีง่เสริมดำ้นกำรบริหำร

    จัดกำรกลุม่อย่ำงมี

    ประสทิธภำพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสรมิพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจายสนิค้าผลติภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน (AEC)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 2,400,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ส ำนักงำน

พัฒนำชุมชน

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดแสดง จ ำหนำ่ยสนิคำ้

ผลติภัณฑช์ุมชนและ

ของดจีังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเพิ่มชอ่งทำง

    กำรจ ำหนว่ยสนิคำ้

    ผลติภัณฑช์ุมชนและ

    สร้ำงรำยไดใ้หก้ับชุมชน

2. เพื่อสนับสนุนและพัฒนำ

    ใหก้ลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP 

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ 

    ไดเ้รียนรู้ทักษะดำ้นกำร

    บริหำรจัดกำรและ

    กำรตลำด

3. เพื่อใหก้ลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ

    แลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

    ดำ้นกำรพัฒนำผลติภัณฑ์

จัดแสดง จ ำหนว่ยสนิคำ้

ผลติภัณฑช์ุมชนและ

ของดจีังหวัดเชยีงใหม่

จำกกลุม่ผู้ผลติชุมชน

ผู้ประกอบกำร OTOP

กลุม่วสิำหกจิชุมชน

และกลุม่อำชพีตำ่งๆ 

จำก 25 อ ำเภอ

ในจังหวัดเชยีงใหม่

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

มชีอ่งทำง

กำรตลำด

และรำยได้

เพิ่มขึ้น

1. กลุม่ผู้ผลติฯ มชีอ่งทำง

    กำรจ ำหนว่ยสนิคำ้

    ผลติภัณฑช์ุมชนและ

    สร้ำงรำยไดเ้พิ่มขึ้น

2. กลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP 

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ 

    มทีักษะส ำหรับกำรบริหำร

    จัดกำรและกำรตลำดได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ    

3. กลุม่ผู้ผลติชุมชน

    ผู้ประกอบกำร OTOP

    กลุม่วสิำหกจิชุมชน

    และกลุม่อำชพีตำ่ง ๆ

    มแีนวคดิใหม ่ๆ 

    ในกำรพัฒนำผลติภัณฑ์

    ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำร

    ของตลำด
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 100,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ส ำนักงำนเกษตร

จังหวัดเชยีงใหม่

2.4. ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

งำนวันมะมว่งและของดี

เมอืงเชยีงใหม่

1. เพื่อประชำสัมพันธม์ะมว่ง

    และของดจีำกวสิำหกจิ

    ชุมชนของจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อสง่เสริมและสร้ำง

    รำยไดใ้หแ้กก่ลุม่เกษตรกร

    ผู้ปลูกมะมว่งในจังหวัด

    เชยีงใหม่

3. เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็ง

    ใหแ้กเ่ครือขำ่ยกลุม่

    ผู้ผลติมะมว่งในจังหวัด

    และเครือขำ่ยกลุม่ผู้ผลติ

    มะมว่งเพื่อกำรสง่ออก

    ในภำคเหนอืตอนบน

    ดำ้นกำรเพิ่มคุณภำพ

    กำรผลติและกำรสร้ำง

    ตลำดตำ่งประเทศ

จัดกจิกรรมแสดงผลติผล

มะมว่งปลอดภัยจำกสำรพษิ

กำรแสดงมะมว่งพันธต์ำ่ง ๆ

กำรประกวดมะมว่ง 

กำรแสดงและจ ำหนำ่ย

ผลติภัณฑแ์ปรรูป 

อำหำรจำกมะมว่งใหแ้ก่

ผู้บริโภค ประชำชน 

นักทอ่งเที่ยว จำกกลุม่ตำ่งๆ

เชน่

1. กลุม่เกษตรกรที่ร่วม

    โครงกำรแสดงผลติผล

    มะมว่งปลอดภัย

    จำกสำรพษิ 20 กลุม่

2. ผู้ประกอบกำรคำ้ ผู้แปรรูป

    และผู้พัฒนำผลติภัณฑ์

    จำกมะมว่ง 100 รำย

    

1. จ ำนวน

เกษตรกร

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

2. จ ำนวน

ร้ำนคำ้จำก

หนว่ยงำน

ผู้ประกอบกำร

ที่ร่วมจัดงำน

1. งำนมะมว่งและของดี

    จังหวัดเชยีงใหม ่เป็นที่รู้จัก

    ทัง้ในและตำ่งประเทศ

2. ผู้ผลติไดพ้บผู้คำ้และ

    ผู้บริโภค มกีำรพัฒนำ

    กำรตลำด และสร้ำงรำยได้

    ใหแ้กก่ลุม่เกษตรกร

    ผู้ปลูกมะมว่งในจังหวัด

    เชยีงใหม่

3. มกีำรพัฒนำคุณภำพ

    กำรผลติ และกำรกระจำย

    สนิคำ้สูต่ลำดตำ่งประเทศ

    เพิ่มมำกขึ้น
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.4. ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 245,000 - - 1. เกษตรกรไดเ้รียนรู้

    และเขำ้ใจเทคนคิ

    กำรประกอบสัมมำชพี

    ตน้แบบ

2. เกษตรกรมศีักยภำพ

    ในกำรประกอบอำชพี

    ดำ้นกำรเกษตรเพิ่มมำกขึ้น

3. สำมำรถสร้ำงรำยได้

    ใหแ้กเ่กษตรกร

4. มบีุคลำกรรุ่นใหม่

    ที่มคีวำมรู้ดำ้นกำรผลติ

    กำรบริหำรจัดกำร

    และกำรตลำดเขำ้สู่

    ภำคกำรเกษตร

1. ตน้แบบ

สัมมำชพี

ที่พร้อม

ถำ่ยทอด

ควำมรู้

ไมน่อ้ยกวำ่

ร้อยละ 80

ของเปำ้หมำย

2. ร้อยละ 70

ของจ ำนวน

เกษตรกร

ที่เขำ้ศกึษำ

เรียนรู้สัมมำชพี

มคีวำมรู้และ

เขำ้ใจเทคนคิ

ประกอบ

สัมมำชพี

ตน้แบบสัมมำชพี

จังหวัดเชยีงใหม ่5 อำชพี

และเกษตรกรในเขต

จังหวัดเชยีงใหม ่

จ ำนวน 500 คน

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

สภำเกษตรกร

จังหวัดเชยีงใหม่

ยกระดับควำมคดิ

ตดิอำวุธทำงปัญญำ

สร้ำงสัมมำชพีใหเ้กษตรกร

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหเ้กษตรกรไดม้โีอกำส

    เรียนรู้กำรประกอบ

    สัมมำชพีตน้แบบ

    จำกปรำชญ ์ผู้มภีูมปิัญญำ

    ตน้แบบสัมมำชพี

2. เพื่อพัฒนำใหเ้กษตรกร

    มศีักยภำพทัง้ดำ้นกำรผลติ

    กำรแปรรูป และกำรตลำด

    ในกำรประกอบอำชพี

    ดำ้นกำรเกษตร

3. เพื่อพัฒนำใหเ้กษตรกร

    มรีำยไดเ้พิ่มขึ้นโดยใช้

    แนวทำงพัฒนำกำรเกษตร

    ตำมแนวทฤษฎใีหม่

4. เพื่อสร้ำงบุคลำกรรุ่นใหม่

    ที่มคีวำมรู้ดำ้นกำรผลติ

    กำรบริหำรจัดกำร

    และกำรตลำดเขำ้สู่

    ภำคกำรเกษตร
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.4. ส่งเสรมิและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1,546,000 - - 1. เกษตรกรมคีวำมเขม้แข็ง

    ร่วมมอืกันในกำรขับเคลื่อน

    กำรรวมกลุม่ สำมำรถ

    พึ่งพำตนเอง มคีวำมมั่นคง

    ในอำชพีและควำมเป็นอยู่

    ที่ดขีึ้น

2. เกษตรกรมคีวำมรู้และ

    ทักษะ พร้อมส ำหรับ

    กำรแขง่ขันในระบบตลำด

    AEC 

3. เกษตรกรสำมำรถจัดท ำ

    แผนพัฒนำเกษตรกรรม

    จังหวัด เสนอแกภ่ำครัฐ

    และหนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้งได้

   

    

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

สภำเกษตรกร

จังหวัดเชยีงใหม่

เครือขำ่ยเกษตรกร

จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

เกษตรจังหวัดเชยีงใหม่

ตำมแนวปรัชญำ

เศรษฐกจิพอเพยีง

1. เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็ง

    ในกำรขับเคลื่อน

    กำรรวมกลุม่และพัฒนำ

    ไปสูเ่ครือขำ่ยกจิกรรม

    ในกำรประกอบอำชพี 

    กำรเกษตรใหส้ำมำรถ

    พึ่งพำตนเอง มคีวำมมั่นคง

    ในอำชพีและควำมเป็นอยู่

    ที่ดขีึ้น

2. เพื่อพัฒนำควำมรู้และ

    ทักษะใหก้ับเกษตรกรและ

    กลุม่เกษตรกรใหเ้ขำ้ใจ

    กลไกกำรผลติที่สอดคลอ้ง

    กับภำวะกำรณ์ตลำดของ

    สนิคำ้เกษตร เตรียมพร้อม

    ส ำหรับกำรแขง่ขันในระบบ

    ตลำด AEC 

3. เพื่อพัฒนำและเสริมสร้ำง

    ควำมรู้ ของเกษตรกร

    ในกำรจัดท ำขอ้เสนอ

    เชงินโยบำยแกภ่ำครัฐ

    และหนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

    ในรูปของแผนพัฒนำ

    เกษตรกรรมจังหวัด

    

เกษตรกร กลุม่เกษตรกร

และองคก์รเกษตรกร

จ ำนวน 25 กลุม่ ในเขต

จังหวัดเชยีงใหม่

1. ร้อยละของ

กลุม่เกษตรกร

ที่มศีักยภำพ

และเขม้แข็ง

เพิ่มขึ้น

2. ร้อยละของ

เกษตรกรที่ได้

รับกำรพัฒนำ

กำรรวมกลุม่

มรีำยไดเ้พิ่มขึ้น
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 420,000 420,000 420,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมและประชำสัมพันธ์

ดำ้นกำรทอ่งเที่ยว

เชงิวัฒนธรรมของ

จังหวัดเชยีงใหม ่ในรำยกำร

"เลำ่เร่ืองลำ้นนำกับ อบจ."

เพื่อประชำสัมพันธแ์นะน ำ

สถำนที่ทอ่งเที่ยวที่มี

ควำมส ำคัญทำง

ประวัตศิำสตร์ 

ประเพณีและวัฒนธรรม

ใหป้ระชำชน นักทอ่งเที่ยวทัง้

ชำวไทยและชำวตำ่งประเทศ

ไดรั้บทรำบ

ออกอำกำศรำยกำร 

"เลำ่เร่ืองลำ้นนำกับ อบจ."

เดอืนละ 1 คร้ัง

ระยะเวลำ

ในกำรจัด

รำยกำร

เป็นไปตำม

ก ำหนดกำร

นักทอ่งเที่ยวทัง้ชำวไทยและ

ชำวตำ่งชำต ิ ประชำชนได้

รับรู้ขอ้มูลดำ้นกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

เกดิกระแสกำรทอ่งเที่ยว

ภำยในจังหวัดเชยีงใหม ่ 

กระจำยรำยไดสู้ป่ระชำชน

ในจังหวัดเชยีงใหม่
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

กระตุน้เศรษฐกจิและ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

๑. เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยวรู้จัก

    ภำพลักษณ์ที่ดงีำม

    ในวถิชีวีติและวัฒนธรรม

    ลำ้นนำ

2. เพื่อกระตุน้เศรษฐกจิและ

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหมใ่หพ้ัฒนำ

    และเตบิโตขึ้นอย่ำงตอ่เนื่อง

3. เพื่อใหม้กีจิกรรมสง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยวที่หลำกหลำย

    เหมำะสมกับแตล่ะเทศกำล

    และสร้ำงควำมประทับใจ

    ใหแ้กน่ักทอ่งเที่ยว

1. จัดกจิกรรมกระตุน้

    เศรษฐกจิและสง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. จัดกจิกรรมเฉลมิฉลอง

    ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม

    ของไทย

3. สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    ผ่ำนกำรจัดงำนเฉลมิฉลอง

    ประเพณีสง่ทำ้ยปเีกำ่

    ตอ้นรับปใีหม่

จ ำนวน

กจิกรรม

ที่สง่เสริมและ

ประชำสัมพันธ์

ดำ้นกำร

ทอ่งเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรม

ของจังหวัด

เชยีงใหม่

1. นักทอ่งเที่ยวรู้จักเชยีงใหม่

    ในภำพลักษณ์ที่ดงีำม

    ในดำ้นวถิชีวีติและ

    วัฒนธรรมลำ้นนำ

2. เศรษฐกจิและกำรทอ่งเที่ยว

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    มกีำรขยำยตัวและเตบิโตขึ้น

    อย่ำงตอ่เนื่อง 

3. นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

    ร่วมกจิกรรมสง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยวที่หลำกหลำย 

    และมคีวำมประทับใจ

    ในกำรทอ่งเที่ยวจังหวัด

    เชยีงใหม่
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

สง่เสริมและพัฒนำ

กำรทอ่งเที่ยวของทอ้งถิ่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเป็นกำรอนุรักษแ์ละ

    สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    ดำ้นศลิปวัฒนธรรม 

    ประเพณีอันดงีำม

    ของทอ้งถิ่นใน

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อใหก้ำรทอ่งเที่ยว

    ของทอ้งถิ่นในจังหวัด

    เชยีงใหมเ่ป็นที่รู้จักของ

    นักทอ่งเที่ยวชำวไทยและ

    ชำวตำ่งชำตเิพิ่มมำกขึ้น

3. เพื่อกระจำยรำยไดใ้ห้

    ประชำชนในทอ้งถิ่น

    เพิ่มมำกขึ้น

4. เพื่อสร้ำงควำมร่วมมอื

    กับทอ้งถิ่น/หนว่ยงำนอื่น

    ในดำ้นกำรสง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยว

นักทอ่งเที่ยวชำวไทย  

นักทอ่งเที่ยวชำวตำ่งชำต ิ

และประชำชนในพื้นที่ตำ่ง ๆ 

ในจังหวัดเชยีงใหม ่โดยกำรจัด

กจิกรรมดำ้นกำรทอ่งเที่ยว

ร่วมกับภำครัฐ เอกชน และ

ประชำชนทั่วไป ตำมควำม

เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ 

ทำงดำ้นกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

กจิกรรมที่

สง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัด

เชยีงใหม่

1. ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี

    อันดงีำมของทอ้งถิ่น

    ในจังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรอนุรักษแ์ละสง่เสริม

    ใหเ้ป็นกำรทอ่งเที่ยวของ

    ทอ้งถิ่นอย่ำงย่ังยืน

2. นักทอ่งเที่ยวชำวไทย

    และชำวตำ่งชำต ิรู้จักและ

    ใหค้วำมสนใจกำรทอ่งเที่ยว

    ทอ้งถิ่นของจังหวัดเชยีงใหม่

    เพิ่มมำกขึ้น

3. มกีำรกระจำยรำยได้

    ดำ้นกำรทอ่งเที่ยวใหก้ับ

    ประชำชนในทอ้งถิ่น

    เพิ่มมำกขึ้น

4. ทอ้งถิ่น/หนว่ยงำนอื่น

    ใหค้วำมร่วมมอืในกำร

    พัฒนำกำรทอ่งเที่ยว
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 500,000 500,000 500,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

ประชำสัมพันธแ์หลง่ทอ่งเที่ยว

๒๕ อ ำเภอ ในจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหแ้หลง่ทอ่งเที่ยว

    ใน 25 อ ำเภอของ

    จังหวัดเชยีงใหมใ่หเ้ป็นที่

    รู้จักแกน่ักทอ่งเที่ยว

    ชำวไทยและตำ่งชำติ

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    ดำ้นเศรษฐกจิและ

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหมอ่ย่ำงย่ังยืน 

3. เพื่อกระจำยรำยได้

    ใหป้ระชำชนในทอ้งถิ่น

    เพิ่มมำกขึ้น

4. เพื่อใหป้ระชำชนในทอ้งถิ่น

    มคีวำมภูมใิจร่วมกันอนุรักษ์

    และพัฒนำแหลง่ทอ่งเที่ยว

    ในทอ้งถิ่นที่เป็นแหลง่

    สร้ำงอำชพีและรำยได้

ประชำสัมพันธแ์หลง่ทอ่งเที่ยว

ที่สำมำรถพัฒนำเป็น

แหลง่ทอ่งเที่ยวระดับอ ำเภอ

หรือระดับจังหวัด

ในรูปแบบตำ่งๆ 

เชน่ ปำ้ยประชำสัมพันธ์

สถำนที่ ทอ่งเที่ยว แผ่นพับ 

หนังสอืคูม่อืทอ่งเที่ยว 

ซดี ีฯลฯ รวมถงึกำรจัด

กจิกรรมสง่เสริมและ

พัฒนำกำรทอ่งเที่ยว

เชน่ ดำ้นสังคม อำชพี 

วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ

จ ำนวน

กจิกรรม

ที่สง่เสริมและ

ประชำสัมพันธ์

แหลง่ทอ่งเที่ยว

ของจังหวัด

เชยีงใหม่

1. นักทอ่งเที่ยวชำวไทย

    และชำวตำ่งชำติ

    รู้จักแหลง่ทอ่งเที่ยว

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    เพิ่มมำกขึ้น

2. เศรษฐกจิและกำรทอ่งเที่ยว

    ของจังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรสง่เสริมและพัฒนำ

    อย่ำงย่ังยืน

3. ประชำชนในทอ้งถิ่น

    มรีำยไดเ้พิ่มมำกขึ้น

4. ประชำชนในทอ้งถิ่น

    มคีวำมภูมใิจร่วมกัน

    อนุรักษแ์ละพัฒนำ

    แหลง่ทอ่งเที่ยว

    ในทอ้งถิ่นที่เป็นแหลง่

    สร้ำงอำชพีและรำยได้
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 450,000 450,000 450,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

จัดท ำรถบุปผำชำติ

งำนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ

จังหวัดเชยีงใหม่

๑. เพื่ออนุรักษข์นบธรรมเนยีม

    ประเพณี และแสดงถงึ

    ควำมงดงำมตระกำรตำ

    ของไมด้อกไมป้ระดับ

    นำนำพันธุ ์

๒. เพื่อเสริมสร้ำงกำร

    มสีว่นร่วมระหวำ่งภำครัฐ

    ภำคเอกชนและประชำชน

๓. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    ดำ้นเศรษฐกจิและ

    กำรทอ่งเที่ยวของจังหวัด

    เชยีงใหมใ่หเ้ป็นศูนย์กลำง

    กำรทอ่งเที่ยว สร้ำงรำยได้

    ในระบบเศรษฐกจิของ

    จังหวัดและประเทศ

จัดท ำรถบุปผำชำติ

งำนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ

จังหวัดเชยีงใหม ่พร้อมจัด

ขบวนแหบุ่ปผำชำตแิละอื่นๆ

ในงำนมหกรรมไมด้อก

ไมป้ระดับของจังหวัดเชยีงใหม่

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

ในภำพรวม

ของกจิกรรม

1. ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์

    รูปแบบขนบธรรมเนยีม

    ประเพณี และกจิกรรม

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    ใหค้งอยู่ตอ่ไป 

2. ทุกภำคสว่นมสีว่นร่วม

    ในกำรจัดกจิกรรมซึ่งจะ

    สง่ผลตอ่กำรมสีว่นร่วมที่ดี

    ตอ่กจิกรรมอื่นๆ ในอนำคต

    จังหวัดเชยีงใหมเ่ป็น

3. ศูนย์กลำงกำรทอ่งเที่ยวและ

    สำมำรถเพิ่มรำยไดใ้นระบบ

    เศรษฐกจิของจังหวัดและ

    ประเทศมำกขึ้น
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 1,000,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำสัมพันธฯ์)

ร่วมกับ

ที่ท ำกำรปกครอง

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดงำนมหกรรมไมด้อก

ไมป้ระดับ คร้ังที่ 39 

ประจ ำป ี2558 

จังหวัดเชยีงใหม่

๑. เพื่ออนุรักษข์นบธรรมเนยีม

    ประเพณี และแสดงถงึ

    ควำมงดงำมตระกำรตำ

    ของไมด้อกไมป้ระดับ

    นำนำพันธุ ์

๒. เพื่อเสริมสร้ำงกำร

    มสีว่นร่วมระหวำ่งภำครัฐ

    ภำคเอกชนและประชำชน

๓. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    ดำ้นเศรษฐกจิและ

    กำรทอ่งเที่ยวของจังหวัด

    เชยีงใหมใ่หเ้ป็นศูนย์กลำง

    กำรทอ่งเที่ยว สร้ำงรำยได้

    ในระบบเศรษฐกจิของ

    จังหวัดและประเทศ

งำนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ

คร้ังที่ 39 ประจ ำป ี2558

ของจังหวัดเชยีงใหม่

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

และผู้ชมงำน

ไมน่อ้ยกวำ่

ร้อยละ 75

1. ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์

    รูปแบบขนบธรรมเนยีม

    ประเพณี และกจิกรรม

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    ใหค้งอยู่ตอ่ไป 

2. ทุกภำคสว่นมสีว่นร่วม

    ในกำรจัดกจิกรรมซึ่งจะ

    สง่ผลตอ่กำรมสีว่นร่วมที่ดี

    ตอ่กจิกรรมอื่นๆ ในอนำคต

    จังหวัดเชยีงใหมเ่ป็น

3. ศูนย์กลำงกำรทอ่งเที่ยวและ

    สำมำรถเพิ่มรำยไดใ้นระบบ

    เศรษฐกจิของจังหวัดและ

    ประเทศมำกขึ้น
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 500,000 - - กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร

ขอ้มูลแหลง่ทอ่งเที่ยว

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหบ้ริกำรขอ้มูล

    แหลง่ทอ่งเที่ยวจังหวัด

    เชยีงใหม ่ผ่ำนระบบ

    สำรสนเทศทัง้ภำษำไทย

    และภำษำอังกฤษ

2. เพื่อเพิ่มชอ่งทำง

    ในกำรใหบ้ริกำรขอ้มูล

    ดำ้นกำรทอ่งเที่ยว 

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อสนับสนุนกำร

    ประชำสัมพันธแ์ละ

    กำรเผยแพร่กจิกรรม

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

1. จัดท ำฐำนขอ้มูล 

    สำรสนเทศ

    แหลง่ทอ่งเที่ยว

    ที่ส ำคัญในจังหวัด

    เชยีงใหมท่ัง้ภำษำไทย

    และภำษำอังกฤษ

2. จัดท ำปำ้ยแสดง 

    สัญลักษณ์ บำร์โคด๊

    สองมติ ิตดิตัง้บริเวณ

    สถำนที่ทอ่งเที่ยว

3. จัดกจิกรรมและเอกสำร

    ประชำสัมพันธโ์ครงกำร

จ ำนวน

ผู้เขำ้ชมขอ้มูล

แหลง่ทอ่งเที่ยว

จังหวัด

เชยีงใหม่

1. นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

    รับทรำบขอ้มูลและ

    แหลง่ทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดท้ัง้

    ภำษำไทย และภำษำ

    อังกฤษไดอ้ย่ำงครบถว้น

    ถูกตอ้ง

2. นักทอ่งเที่ยวมชีอ่งทำง

    ในกำรเขำ้ถงึขอ้มูล

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว

3. สำมำรถประชำสัมพันธ ์

    และเผยแพร่กจิกรรม

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดใหเ้ป็นที่รู้จัก

    ทัง้ในระดับประเทศ  

    และตำ่งประเทศ

- 285 - (58-60) เศรษฐกจิ+ทอ่งเที่ยว   
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 840,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

2 2,300,000 2,300,000 2,300,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงสะพำนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสำยอุทยำน

หลวงรำชพฤกษ์-ไนทซ์ำฟำรี-

บำ้นฟอ่น บริเวณบำ้นฟอ่น 

หมูท่ี่ ๒ ต ำบลหนองควำย

อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชยีงใหม่

(1)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

กวำ้ง 7 เมตร ยำว 7 เมตร จ ำนวนแหง่ นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่

สำยโครงกำรพระรำชด ำริ

บำ้นเล็กในปำ่ใหญ ่(ดอยด ำ)

บำ้นกองลมใหม ่

หมูท่ี่ 10 ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(2)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

- ป ี2558 กวำ้ง 4 เมตร

  ยำว 10,000 เมตร 

- ป ี2559 กวำ้ง 4 เมตร

  ยำว 10,000 เมตร 

- ป ี2560 กวำ้ง 4 เมตร 

  ยำว 10,000 เมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

ปรับปรุง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 2,086,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยกอ่สร้ำง)

4 2,028,000 2,028,000 2,028,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงรำวกันตก

(Guard Rail) และตดิตัง้

ปำ้ยแนะน ำแหลง่ทอ่งเที่ยว

สำยทำงไปวัดพระพุทธบำท

สี่รอย บำ้นพระบำทสี่รอย 

หมูท่ี่ 6 ต ำบลสะลวง 

(อบต.สะลวง) อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(3)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

- ตดิตัง้ Guard Rail 

  ควำมยำวรวม 696 เมตร

- ตดิตัง้ปำ้ยแนะน ำ

  แหลง่ทอ่งเที่ยว 

  จ ำนวน 24 จุด

ร้อยละ

ควำมยำว

Guard Rail

และจ ำนวน

ปำ้ยแนะน ำ

ที่ไดต้ดิตัง้

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขำ้สูส่ถำนที่

ทอ่งเที่ยวทอ่งเที่ยว

น้ ำตกแมล่ำด

บำ้นแมห่ำด หมูท่ี่ 1, 

บำ้นนำมน หมูท่ี่ 7 

ต ำบลเมอืงแหง 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(4)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร   

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 2,028,000 2,028,000 2,028,000 กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

6 1,552,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขำ้สูส่ถำนที่

ทอ่งเที่ยวทอ่งเที่ยว

น้ ำตกแมล่ำด

บำ้นสำมปู หมูท่ี่ 2

ต ำบลแสนไห 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(6)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

- ป ี2558 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร  

- ป ี2559 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

- ป ี2560 กวำ้ง 6 เมตร 

  ยำว 520 เมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

สำยเขำ้สถำนที่ทอ่งเที่ยว

น้ ำตกแมล่ำด 

บำ้นสำมปู  หมูท่ี่ 2 

ต ำบลแสนไห อ ำเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม่

(8)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 4,500 เมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

ปรับปรุง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 4,500,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

8 1,950,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขำ้สูส่ถำนที่

ทอ่งเที่ยวน้ ำตกสำยหมอก 

บำ้นหว้ยสม้สุก หมูท่ี่ ๗ 

ต ำบลสะลวง อ ำเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(5)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

กวำ้ง 6 เมตร 

ยำว 1,000 เมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย

ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร

ดว้ยดนิลูกรังบดอัดแนน่ 

เขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

โครงกำรหลวงดอยอำ่งขำง

สำยทำงบำ้นดอยปำ่คำ 

หมูท่ี่ 11 ต ำบลมอ่นปิ่น 

อ ำเภอฝำง จังหวัดเชยีงใหม่

(27)

เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว กำรเดนิทำง

ไปมำ สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัตเิหตุในกำรเดนิทำง

กวำ้งเฉลี่ย 5 เมตร 

ยำว 6 กโิลเมตร

ร้อยละ

ระยะทำงที่

ปรับปรุง

นักทอ่งเที่ยวสำมำรถ

เดนิทำงเขำ้สูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภัย
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 1,500,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

10 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำบริเวณ

สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ

82 พรรษำ องคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

(22)

1. เพื่อพัฒนำพื้นที่สวน

    เฉลมิพระเกยีรตฯิ ใหม้ี

    หอ้งน้ ำที่สะอำด รองรับ

    กำรใชบ้ริกำรของ

    นักทอ่งเที่ยว    

2. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

    ใหก้ับกำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำ ชำย-หญงิ 

ภำยในพื้นที่สวนเฉลมิ

พระเกยีรต ิ82 พรรษำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. แหลง่ทอ่งเที่ยว 

    มหีอ้งน้ ำที่สะอำด 

    รองรับกำรใชบ้ริกำร

    ของนักทอ่งเที่ยว

2. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

    ใหก้ับกำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำภำยในพื้นที่

พระสถูปเจดย์ีสมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์

(21)

1. เพื่อพัฒนำแหลง่

    ทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญของ

    อ ำเภอเชยีงดำว ใหม้ี

    หอ้งน้ ำที่สะอำด รองรับ

    กำรใชบ้ริกำรของ

    นักทอ่งเที่ยว

2. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

    ใหก้ับกำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

กอ่สร้ำงหอ้งน้ ำ ชำย-หญงิ 

โครงสร้ำง คสล. ภำยในพื้นที่

สถูปสมเด็จพระนเรศวร

มหำรำช ต ำบลเมอืงงำย 

อ ำเภอเชยีงดำว

งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. แหลง่ทอ่งเที่ยวที่ส ำคัญ

    ของอ ำเภอเชยีงดำว 

    มหีอ้งน้ ำที่สะอำด 

    รองรับกำรใชบ้ริกำร

    ของนักทอ่งเที่ยว

2. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี

    ใหก้ับกำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 4,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

12 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

กอ่สร้ำงน้ ำพุพร้อมระบบ

แสง ส ีเสยีง สวนเฉลมิ

พระเกยีรต ิ82 พรรษำ

(7)

1. เพื่อสร้ำงทัศนยีภำพ

    และบรรยำกำศบริเวณ

    สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ

    82 พรรษำ

2. เพื่อปรับปรุงใหเ้ป็น

    สถำนที่ทอ่งเที่ยวและ

    พักผ่อนหย่อนใจแก่

    นักทอ่งเที่ยว

กอ่สร้ำงน้ ำพุพร้อมระบบ 

แสง ส ีเสยีง ภำยในหนองน้ ำ

ริมสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ

82 พรรษำ

งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. สวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ 

    มทีัศนยีภำพและ

    บรรยำกำศที่ดเีหมำะสม

    กับกำรทอ่งเที่ยว

2. นักทอ่งเที่ยวมสีถำนที่

    ทอ่งเที่ยวและพักผ่อน

    หยอน่ใจแหง่ใหม่

กอ่สร้ำงพนังกันดนิ

ขอบสระน้ ำภำยในพื้นที่

พระสถูปเจดย์ีสมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์

(23)

1. เพื่อสร้ำงทัศนยีภำพ

    และบรรยำกำศบริเวณ

    พระสถูปฯ

2. เพื่อปรับปรุงใหเ้ป็นสถำนที่

    ทอ่งเที่ยวและพักผ่อน

    หย่อนใจแกน่ักทอ่งเที่ยว

    และประชำชน

ก ำแพงกันดนิรอบสระน้ ำ

ยำว 200 เมตร 

บันไดทำงลงสระน้ ำ 

กวำ้ง 5 เมตร 

จ ำนวน 2 แหง่

งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. พระสถูปฯ มทีัศนยีภำพ

และบรรยำกำศที่ด ีเหมำะสม

กับกำรทอ่งเที่ยว 

2. นักทอ่งเที่ยวและ

ประชำชนมสีถำนที่ทอ่งเที่ยว

และพักผ่อนหย่อนใจแหง่ใหม่

ที่มคีวำมสวยงำม 
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

14 1,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ปรับปรุงภูมทิัศน์

บริเวณถ้ ำเมอืงออน 

บำ้นสหกรณ์ 2 หมูท่ี่ 2 

ต ำบลบำ้นสหกรณ์ 

อ ำเภอแมอ่อน 

จังหวัดเชยีงใหม่

(25)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่

กอ่สร้ำงระบบไฟฟำ้ แสง 

ส ีเสยีง สวนเฉลมิพระเกยีรติ

82 พรรษำ

(24)

1. เพื่อสร้ำงกจิกรรมสง่เสริม

    ทำงกำรทอ่งเที่ยวใหก้ับ

    จังหวัดเชยีงใหมส่ำมำรถ

    ดงึดูดนักทอ่งเที่ยวใหเ้ขำ้มำ

    มำเย่ียมชมใหม้ำกขึ้น

2. เพื่อสร้ำงบรรยำกำศและ

    ทัศนยีภำพในเวลำกลำงคนื

    ของสวนเฉลมิพระเกยีรติ

    82 พรรษำใหส้วยงำม

กอ่สร้ำงระบบไฟฟำ้ แสง 

ส ีเสยีง ที่สร้ำงจุดเดน่จุดสนใจ

และสร้ำงบรรยำกำศของ

สวนดอกไมใ้นเวลำกลำงคนื

ภำยในสวนเฉลมิพระเกยีรต ิ

82 พรรษำ

งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. เป็นกำรสง่เสริม

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    ท ำใหม้นีักทอ่งเที่ยว

    เพิ่มมำกขึ้น

2. ชว่ยเพิ่มจุดเดน่ จุดสนใจ

    และสร้ำงบรรยำกำศ

    ทัศนยีภำพสวนเฉลมิ

    พระเกยีรต ิ82 พรรษำ
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

15 30,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ตกแตง่เมอืงดว้ย

ไมด้อก ไมป้ระดับ 

และงำนประตมิำกรรม

(9)

1. เพื่อเพิ่มควำมสวยงำม

    ใหก้ับสถำนที่ส ำคัญ

    และแหลง่ทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

2.เพื่อสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    และเสริมสร้ำงบรรยำกำศ

    ของกำรทอ่งเที่ยว

ตกแตง่สถำนที่ดว้ย

ไมด้อกไมป้ระดับ 

ปำ้ยประชำสัมพันธ์

กระถำงพันธุไ์มน้ำนำชนดิ

วัสดุอุปกรณ์ประดับ

ตกแตง่ตำ่ง ๆ เชน่ โคม 

ตุง ธง ดอกไมป้ระดษิฐ์ 

งำนศลิปหัตถกรรมและ

งำนศลิปกรรมตำ่งๆ ฯลฯ

ที่เหมำะสมกับแนวควำมคดิ

ใหส้อดคลอ้งกับสถำนที่

เทศกำลหรือประเพณี

ศลิปวัฒนธรรมลำ้นนำ

บริเวณส ำนักงำน อบจ.ชม.

พื้นที่ ถนน สถำนที่

ส ำคัญของจังหวัดเชยีงใหม่

เชน่ ถนนทำงแยกส ำคัญ

สถำนที่ส ำคัญ สถำนที่

ทอ่งเที่ยว และพื้นที่

ที่สง่ผลตอ่กำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวใน จ.เชยีงใหม่

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

1. สถำนที่ส ำคัญและ

    แหลง่ทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

    มคีวำมสวยงำมมำกขึ้น

2. สง่เสริมและกระตุน้

    บรรยำกำศของ

    กำรทอ่งเที่ยวของ

    จังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

16 10,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

บ ำรุงรักษำไมด้อกไมป้ระดับ

บริเวณพื้นที่ส ำคัญของ

จังหวัดเชยีงใหม่

(10)

เพื่อดูแล บ ำรุงรักษำ พันธุไ์ม้

ประดับและพันธุไ์มต้ำ่ง ๆ 

บริเวณสถำนที่ที่ไดรั้บ

กำรตกแตง่เสริมสร้ำง

ทัศนยีภำพและพื้นที่ส ำคัญ

ของจังหวัดเชยีงใหม่

ดูแล บ ำรุงรักษำพันธุ์

ไมด้อกไมป้ระดับ วัสดุ

อุปกรณ์ส ำหรับงำนตกแตง่ 

งำนภูมทิัศน ์ตำมโครงกำร

ปรับปรุงภูมทิัศนต์ำม

ถนนทำงแยกพื้นที่ส ำคัญ

และสถำนที่ส ำคัญตำ่ง ๆ 

โดยกำรรดน้ ำ พรวนดนิ 

ใสปุ่ย๋ พน่ยำฆำ่แมลง 

ท ำควำมสะอำด ตัดแตง่

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ

โครงกำร ใหม้สีภำพที่

สมบูรณ์และสวยงำม

อยู่ตลอดเวลำ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิงำน

จ ำนวนคร้ัง/

สถำนที่

ที่ไดรั้บ

กำรบ ำรุง

รักษำ

ตน้ไม ้พันธุไ์มด้อก ไมป้ระดับ 

ของสถำนที่บริเวณโดยรอบ

มคีวำมสวยงำมและสร้ำง

ควำมประทับใจใหแ้กผู้่มำเที่ยว

จังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

18 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

จัดภูมทิัศนถ์นน ชม.3162 

บำ้นปำงกวำ้ง

(12)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศน ์ถนน ชม.2001 

แยกทำงหลวงหมำยเลข 108

เชื่อมบำ้นถวำย หมูท่ี่ 2 

ต ำบลขุนคง อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

(11)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

19 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

20 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

จัดภูมทิัศนถ์นน ทล.106 

ล ำพูนเชื่อมเชยีงใหม ่

กม. 170+093.181+686

ต ำบลสำรภ ีต ำบลยำงเนิ้ง

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

(14)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศน ์ถนน ชม.4040 

บำ้นสันทรำย หมูท่ี่ 7 

ต ำบลหนองแกว๋

เชื่อมบำ้นยำงเนิ้ง 

อ ำเภอสำรภ ีจังหวัดเชยีงใหม่

(13)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

21 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

22 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ปรับภูมทิัศนใ์นพื้นที่พระสถูป

เจดย์ี สมเด็จพระนเรศวร

มหำรำชำนุสรณ์

(16)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่

ปรับปรุงภูมทิัศนบ์ริเวณ

จุดใตท้ำงแยกตำ่งระดับ

สนำมบนิ ที่ กม.1+339-

กม.1+800

(15)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และ

สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

24 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ปรับปรุงภูมทิัศน์

ถนน อบจ.4076 

บำ้นโปง่กุม่ - 

บำ้นแมด่อนหลวง

(18)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่"

ปรับปรุงภูมทิัศนด์ว้ยไม้

ดอกไมป้ระดับ วัสดุอุปกรณ์

ส ำหรับงำนภูมทิัศน ์

งำนภูมสิถำปัตย์กรรม 

และงำนระบบตำ่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม"่

ปรับภูมทิัศนบ์ริเวณ

จุดชมววิบำ้นเลำวู 

อ ำเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(17)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบรกิารทางการท่องเท่ียว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

25 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

26 2,000,000 - - กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

ปรับปรุงภูมทิัศน์

บริเวณทำงแยกแมโ่จ้

(20)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

จัดภูมทิัศนบ์ริเวณทำงแยก

แมโ่จ ้(จุดตัดระหวำ่งถนน

ทล.11 กับ ถนน ทล.1001)

ดว้ยไมด้อกไมป้ระดับ วัสดุ

อุปกรณ์ ส ำหรับงำนภูมทิัศน์

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

และงำนระบบตำ่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่

ปรับปรุงภูมทิัศน์

บริเวณทำงแยกขว่งสงิห์

(19)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของพื้นที่ใหม้ทีัศนยีภำพ

ที่สวยงำมและกำรสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม่"

จัดภูมทิัศนบ์ริเวณทำงแยก

ขว่งสงิห ์(จุดตัดระหวำ่งถนน

ทล.11 กับ ถนน ทล.107)

ดว้ยไมด้อกไมป้ระดับ วัสดุ

อุปกรณ์ ส ำหรับงำนภูมทิัศน์

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

และงำนระบบตำ่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สำมำรถกระตุน้และสง่เสริม

กำรทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชยีงใหม"่
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชา่ง

2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยนื

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1. การปลูกจติส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ปลูกตน้ไมเ้พิ่มพื้นที่สเีขยีว

เพื่อลดภาวะโลกร้อน

1. เพิ่มพื้นที่สเีขยีวใหแ้ก่

    เมอืงเชยีงใหม่

2. เพื่อลดภาวะโลกร้อน

จัดกจิกรรมปลูกตน้ไม้

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวนตน้ไม้

ที่ปลูก ปลีะ

2,000 ตน้

1. จังหวัดเชยีงใหมม่พีื้นที่

    สเีขยีวเพิ่มขึ้นท าใหเ้กดิ

    สภาพแวดลอ้มที่ด ี

2. สภาวะโลกร้อนลดลง

ปรับปรุงภูมทิัศนแ์ละ

บ ารุงรักษาตน้ยางนา

บนถนนเชยีงใหม ่- ล าพูน

(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง)

1. เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

    บริเวณตน้ยางนา

    ใหส้วยงามและปลอดภัย

    ส าหรับการสัญจร

2. เพื่อใหต้น้ยางนาอยู่ใน

    สภาพแข็งแรง สมบูรณ์ 

    และสวยงาม

1. ปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์

    บริเวณตน้ยางนาบนถนน

    เชยีงใหม ่- ล าพูน

2. บ ารุง ดูแล รักษา  

    และตัดแตง่ตน้ยางนา

ร้อยละของ

ระยะทางที่

ไดรั้บการ

บ ารุงรักษา

1. สภาพภูมทิัศนบ์ริเวณ

    ตน้ยางนามคีวามสวยงาม

    และปลอดภัยส าหรับ

    การสัญจร

2. ตน้ยางนาอยู่ในสภาพ

    สมบูรณ์แข็งแรงซึ่งจะ

    ชว่ยอนุรักษต์น้ยางนา

ผ.01 

- 300 - (58-60) ธรรมชาต+ิสิ่งแวดลอ้ม    



- 301 -

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.1. การปลูกจติส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชา่งรณรงคป์ระชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างจติส านกึและ

ความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม

สร้างจติส านกึและ

ความตระหนักใหแ้ก่

ประชาชนทุกภาคสว่น

ในการดูแลรักษา อนุรักษ ์

และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

จัดกจิกรรมรณรงคใ์นรูปแบบ

ตา่งๆ อาทเิชน่ อบรม สัมมนา

นทิรรศการ ฯลฯ รวมทัง้จัดท า

สื่อในรูปแบบตา่งๆ เชน่  

ปา้ยประชาสัมพันธ ์ แผ่นพับ

โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์  

แผ่น CD-ROM ฯลฯ

1. จ านวนคร้ัง

ที่ อบจ. จัด

กจิกรรมหรือ

โครงการ

รณรงคฯ์

2. มผู้ีเขา้ร่วม

กจิกรรม

ไมน่อ้ยกวา่

200 คน/คร้ัง

ประชาชนทุกภาคสว่น

มจีติส านกึและความตระหนัก

ถงึความส าคัญในการดูแล

รักษา อนุรักษ ์และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.1. การปลูกจติส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชา่งจัดท าปา้ยแสดงคุณภาพ

อากาศ

1. เพื่อรายงานสถานการณ์

    คุณภาพอากาศของ

    จังหวัดเชยีงใหมใ่ห้

    ประชาชนทราบ

    อย่างทั่วถงึ ท าใหเ้กดิ

    การเฝ้าระวังไมใ่หส้ง่

    ผลกระทบตอ่สุขภาพของ

    ประชาชนจังหวัดเชยีงใหม่

2. ประชาชนไดต้ระหนัก

    ถงึสภาพปัญหาและ

    มกีารเฝ้าระวังร่วมกัน 

    ในเร่ืองของสภาพอากาศ

    ที่เปลี่ยนแปลง

จัดท าปา้ยแสดงคุณภาพ

อากาศระบบดจิติอล 

จ านวน 3 แหง่

 1. บริเวณสี่แยกขว่งสงิห์

 2. บริเวณสี่แยกแอร์พอร์ต

 3. บริเวณสี่แยกศาลเด็ก

คุณภาพ

ครุภัณฑ์

ไดต้าม

มาตรฐาน

ดงึดูด

ความสนใจ

และสามารถ

ใชใ้นการ

เผยแพร่ขอ้มูล

ไดอ้ย่าง

เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้ม

1. ประชาชนทราบถงึ

    สถานการณ์คุณภาพ

    อากาศจังหวัดเชยีงใหม่

2. ประชาชนตระหนักถงึ

    สภาพปัญหาและร่วมกัน

    เฝ้าระวังไมใ่หเ้กดิปัญหา

    มลพษิทางอากาศ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 27,000,000 27,000,000 27,000,000 กองชา่ง

2 500,000 500,000 500,000 กองชา่ง

3.2. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

บริหารจัดการโรงงานท า

ปุย๋หมักจากของเหลอืใช้

1. เพื่อใหส้ามารถบริหาร

    จัดการโรงงานท าปุย๋หมัก

    จากของเหลอืใชไ้ดอ้ย่างมี

    ประสทิธภิาพ

2. เพื่อลดผลกระทบตอ่

    ประชาชนและสิ่งแวดลอ้ม

    บริเวณพื้นที่โครงการ

บริหารจัดการโรงงาน

ท าปุย๋หมักจากของเหลอืใช้

ขององคก์ารบริหารสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

จ านวน อปท. 

ที่ประสาน

ความร่วมมอื

ไมน่อ้ยกวา่ 

15 แหง่

1. สามารถบริหารจัดการ

    โรงงานท าปุย๋หมักจากของ

    เหลอืใช้

2. ลดผลกระทบตอ่ประชาชน

    และสิ่งแวดลอ้มบริเวณ

    พื้นที่โครงการ

ประชาสัมพันธโ์รงงานท าปุย๋

หมักจากของเหลอืใช้

เพื่อเสริมสร้างความรู้และ

ความเขา้ใจในการด าเนนิการ

โรงงานท าปุย๋หมักจากของ

เหลอืใช ้ใหแ้กป่ระชาชน

ในทุกภาคสว่น

จัดนทิรรศการ อบรม สัมมนา

หรือจัดท าสื่อเผยแพร่  

ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

ในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ปา้ย 

แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ

จ านวนคร้ัง

ของผู้ที่มา

ศกึษาดูงาน

จ านวน

12 คร้ัง/ปี

ประชาชนทุกภาคสว่น 

มคีวามรู้และความเขา้ใจ

ในการด าเนนิการของโรงงาน

ท าปุย๋หมักจากของเหลอืใช้
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองชา่ง

4 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองชา่ง

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม จากโรงงานท า

ปุย๋หมักจากของเหลอืใช้

เพื่อตดิตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

จากโรงงานท าปุย๋หมัก

จากของเหลอืใชแ้ละ

สามารถก าหนดมาตรการ

ในการแกไ้ขปัญหาที่เกดิ

จากโรงงานฯ

ตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มจากการ

ด าเนนิการโรงงานท าปุย๋หมักฯ

เชน่ ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ าเสยี

ตรวจวัดคุณภาพน้ า ฯลฯ

มกีารตดิตาม

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 

จากโรงงาน

ท าปุย๋หมักฯ

ไมน่อ้ยกวา่ 

3 คร้ัง/ปี

ทราบผลกระทบดา้น

สิ่งแวดลอ้มที่เกดิจากโรงงาน

ท าปุย๋หมักจากของเหลอืใช้

และสามารถก าหนดมาตรการ

ในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มที่เกดิจากจาก

โรงงานฯ

ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอ้มในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อก าหนดมาตรการ

    ที่เหมาะสมในการแกไ้ข

    ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของ

    จังหวัดเชยีงใหม่

1. ตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอ้ม เชน่ 

    คุณภาพน้ า 

    คุณภาพอากาศ ฯลฯ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

2. ก าหนดมาตรการที่

    เหมาะสมในการปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

มกีารตรวจวัด/

เก็บขอ้มูล

คุณภาพน้ า

ในแมน่้ า

สายหลักที่

ไหลผ่าน

จังหวัด 

ไมน่อ้ยกวา่

1 คร้ัง/ปี

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอ้มคุณภาพ

    สิ่งแวดลอ้ม เชน่ คุณภาพ

    อากาศ คุณภาพน้ า ฯลฯ 

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

2. มมีาตรการที่เหมาะสม

    ในการปอ้งกันและแกไ้ข

    ปัญหาสิ่งแวดลอ้มของ

    จังหวัดเชยีงใหม่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 500,000 500,000 500,000 กองชา่ง

6 500,000 500,000 500,000 กองชา่ง

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

หนว่ยงานเกี่ยวกับการท างาน

ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ภายในหนว่ยงานเกี่ยวกับ

การท างานดา้นทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

จัดสง่เจา้หนา้ที่

ภายในหนว่ยงานเขา้รับ

การฝึกอบรมหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับงานดา้นทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

จากหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง

จ านวน

ผู้เขา้รับ

การอบรมตาม

โครงการฯ

จ านวน 50 คน

เจา้หนา้ที่ภายในหนว่ยงาน

มคีวามรู้ มคีวามเขา้ใจ และ

สามารถท างานดา้นทรัพยากร

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

ย่อยกิ่งไมใ้บไมแ้ละเศษวัสดุ

เหลอืทิ้งทางการเกษตร

1. เพื่อลดปัญหาการเผากิ่งไม้

    ใบไม ้และเศษวัสดุเหลอืทิ้ง

    ทางการเกษตรในพื้นที่

    เกษตรกรรมและพื้นที่โลง่

2. เพื่อลดปัญหาหมอกควัน

    มลพษิทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชยีงใหม่

ใหบ้ริการย่อยกิ่งไมใ้บไม้

และเศษวัสดุเหลอืทิ้ง

ทางการเกษตรแกป่ระชาชน

และหนว่ยงานในพื้นที่ที่มี

อัตราการเผาสูง

จ านวน อปท.

ที่ประสาน

ความร่วมมอื

ในการย่อย

กิ่งไมใ้บไมฯ้

ไมน่อ้ยกวา่

10 แหง่

1. การเผากิ่งไมใ้บไม ้และ

    เศษวัสดุเหลอืทิ้งทางการ

    เกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม

    และพื้นที่โลง่ลดลง

2. ลดปัญหาหมอกควัน

    มลพษิทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชยีงใหม่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองชา่ง

8 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชา่ง

ศกึษาความเหมาะสมและ

ศกึษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ของโครงการที่ อบจ.เชยีงใหม ่

จะด าเนนิการ

เพื่อศกึษาความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ที่เกดิขึ้นจากโครงการที่

อบจ.เชยีงใหม ่จะด าเนนิการ 

ส าหรับประกอบการตัดสนิใจ

ในการด าเนนิโครงการ

1. ผลการศกึษา

    ความเหมาะสมของ

    โครงการที่ อบจ.เชยีงใหม ่

    จะด าเนนิการ

2. ผลการศกึษาผลกระทบ

    สิ่งแวดลอ้มที่เกดิจาก

    โครงการที่ อบจ.เชยีงใหม ่

    จะด าเนนิการ

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรมที่ 

อบจ.เชยีงใหม่

จะด าเนนิการ

ไมน่อ้ยกวา่ 

2 โครงการ/ปี

ผู้บริหาร อบจ.เชยีงใหม ่

มขีอ้มูลดา้นความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อประกอบการตัดสนิใจ

ในการด าเนนิโครงการของ

อบจ.เชยีงใหม ่ไดอ้ย่าง

เหมาะสม

รับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชนตอ่โครงการที่

อบจ.เชยีงใหม ่จะด าเนนิการ

เพื่อรับฟังความคดิเห็นของ

ประชาชนที่มสีว่นไดส้ว่นเสยี

ตอ่โครงการของอบจ.เชยีงใหม่

ผลการรับฟังความคดิเห็น

ของประชาชนที่มสีว่นได้

สว่นเสยีตอ่โครงการของ

อบจ.เชยีงใหม่

1. จ านวน

กจิกรรม/

โครงการ

ไมน่อ้ยกวา่ 

4 โครงการ/ป ี

2. มผู้ีเขา้ร่วม

ไมน่อ้ยกวา่ 

50 คน/

โครงการ

ผู้บริหาร อบจ.เชยีงใหม ่

มขีอ้มูลผลการรับฟัง

ความคดิเห็นของประชาชน 

เพื่อประกอบการตัดสนิใจ

ในการด าเนนิโครงการของ

อบจ.เชยีงใหม ่ไดอ้ย่าง

เหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 100,000 100,000 100,000 กองชา่ง

2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชา่ง

3.3. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แปลงสาธติปลูกผักสวนครัว

บริเวณโรงงานท าปุย๋หมัก

จากของเหลอืใช้

เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ใหผู้้ที่สนใจน าไปใชใ้นชวีติ

ประจ าวัน

จัดท าแปลงสาธติปลูกผัก

สวนครัว บริเวณโรงงาน

ท าปุย๋หมักจากของเหลอืใช้

จ านวนผู้สนใจ

ศกึษาดูงาน

แปลงสาธติ

ปลูกผัก

สวนครัวฯ

ประชาชนผู้สนใจมคีวามรู้

ความเขา้ใจจากรูปแบบ

แปลงสาธติและสามารถน าไป

ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวันได้

ศกึษาวจิัยดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

เพื่อน าผลการศกึษาวจิัยมาใช้

ในการบริหารจัดการ

ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอ้มของ อบจ.เชยีงใหม่

ผลการศกึษาวจิัย

งานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม

จ านวน

โครงการ/

กจิกรรมที่ 

อบจ. ได้

ด าเนนิการ

ศกึษาและ

สามารถ

น าไปใช้

ประโยชนต์อ่ 

อบจ. ไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 

1 โครงการ

น าผลที่ไดจ้ากการศกึษาวจิัย

มาใชใ้นการบริหารจัดการ

งานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้มขององคก์าร

บริหารสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ใหม้ปีระสทิธภิาพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.3. พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองชา่งท าปุย๋หมักจากกิ่งไมใ้บไม้

และเศษวัสดุเหลอืทิ้งทาง

การเกษตร

เพื่อน ากิ่งไมใ้บไมแ้ละเศษวัสดุ

เหลอืทิ้งทางการเกษตรมาท า

เป็นปุย๋หมักแทนการน าไปเผา

ท าใหป้ัญหามลพษิทางอากาศ

ของจังหวัดเชยีงใหมล่ดลง

ปุย๋หมักจากกิ่งไมใ้บไมแ้ละ

เศษวัสดุเหลอืทิ้งทาง

การเกษตร

จ านวน อปท.

ที่ อบจ. 

ประสาน

ความร่วมมอื

ในการท า

ปุย๋หมักจาก

กิ่งไมใ้บไมฯ้

ไมน่อ้ยกวา่ 

10 แหง่

ปริมาณการเผากิ่งไมใ้บไม ้และ

เศษวัสดุเหลอืทิ้งทาง

การเกษตรลดลง ท าให้

ปัญหามลพษิทางอากาศของ

จังหวัดเชยีงใหมล่ดลง

- 308 - (58-60) ธรรมชาต+ิสิ่งแวดลอ้ม    



- 309 -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้

ใหไ้ดม้าตรฐาน

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ

    และศักยภาพการจัด 

    บริการศูนย์เรียนรู้

    ขององคก์ารบริหาร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อสง่เสริมเครือขา่ย

    แหลง่การเรียนรู้และ

    พพิธิภัณฑอ์ื่นๆ ในพื้นที่

    เพื่อการรวบรวมถา่ยทอด

    องคค์วามรู้ ภูมปิัญญา 

    วัฒนธรรม ประเพณี 

    วถิชีุมชนของทอ้งถิ่น

    และชนเผ่า

1. ศูนย์การเรียนรู้ของ

    อบจ.ชม.

    จ านวน 3 แหง่ คอื

    - ศูนย์การเรียนรู้บา้นถวาย 

       อ าเภอหางดง

    - ศูนย์การเรียนรู้ปา่เมี่ยง

       อ าเภอดอยสะเก็ด

    - ศูนย์การเรียนรู้สถูป

       พระนเรศวร 

       ต าบลเมอืงงาย

       อ าเภอเชยีงดาว

2. เครือขา่ยแหลง่

    การเรียนรู้อื่นๆ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 มโีครงการ/

กจิกรรม 

ด าเนนิการ

อย่างนอ้ยปลีะ 

4 โครงการ

1. มสีถานที่ส าหรับการจัด

    ฝึกอบรมตา่ง ๆ และ

    ประชาชนสามารถน า

    ความรู้ที่ไดรั้บไปประยุกต์

    ใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม

2. มแีหลง่การเรียนรู้ส าหรับ

    ใหป้ระชาชนไดศ้กึษา

    และเรียนรู้เกี่ยวกับ

    ภูมปิัญญา วัฒนธรรม 

    ประเพณี วถิชีุมชน

    ของทอ้งถิ่น

ส านักการศกึษาฯ

(สว่นสง่เสริม

การศกึษาฯ)

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผ.01 
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  1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.1. พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 1. ปรับปรุงภูมทิัศนบ์ริเวณ

    ดา้นหนา้ศูนย์เรียนรู้ทาง

    วัฒนธรรม (ดอนศาล)

1,500,000 - - กองชา่ง

(ฝ่ายส ารวจฯ)

2. กอ่สร้างหอ้งน้ า 

    จ านวน 1 หลัง

3. กอ่สร้างทางเขา้เป็น

    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    ขนาดกวา้ง 4 เมตร

    ยาว 25 เมตร 

    หนา 0.15 เมตร 

    และกอ่สร้างรางระบายน้ า

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    ขนาดกวา้ง 0.60 เมตร

    ยาว 30 เมตร สูง 1 เมตร

ปรับปรุงภูมทิัศน์

ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

(ดอนศาล) หมูท่ี่ 4 

ต าบลทา่ผา อ าเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อพัฒนาแหลง่เรียนรู้

ทางวัฒนธรรมใหเ้หมาะสม

ส าหรับเป็นแหลง่รวบรวม

อนุรักษ ์ถา่ยทอด สบืสานและ

การใชป้ระโยชนอ์งคค์วามรู้

จากแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

แหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

มสีภาพแวดลอ้มที่เหมาะสม

ส าหรับเป็นแหลง่รวบรวม

อนุรักษ ์ถา่ยทอด สบืสานและ

การใชป้ระโยชนอ์งคค์วามรู้

จากแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรม

ร้อยละ

ความพงึ

พอใจของ

ผู้ใชบ้ริการ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองแผนฯ

(ฝ่ายตดิตามฯ)

ขับเคลื่อนเมอืงเชยีงใหมเ่ป็น

เครือขา่ย เมอืงวัฒนธรรม

สร้างสรรคข์อง UNESCO 

(สาขาหัตถกรรมและศลิปะ

พื้นบา้น : CRAFT And Folk Art)

1. เพื่อศกึษาส ารวจขอ้มูล 

    วเิคราะห ์จัดท าประชา-

    พจิารณ์ รับฟังความคดิเห็น

    จากผู้ที่เกี่ยวขอ้งส าหรับ

    เตรียมความพร้อมจังหวัด

    เชยีงใหมส่มัครเป็นเครือขา่ย

    สมาชกิเมอืงวัฒนธรรม

    สร้างสรรคข์อง UNESCO 

    สาขาหัตถกรรมและ

    ศลิปะพื้นบา้น (CRAFT 

    And Folk Art) 

2. เพื่อจัดท าแผนการ  

    ด าเนนิงาน (Road Map)

    การขับเคลื่อนเมอืง

    เชยีงใหมเ่ป็น "ศูนย์กลาง

    หัตกรรมสร้างสรรค์

    ระดับโลก" ตามเกณฑ์

    UNESCO

จังหวัดเชยีงใหมส่ามารถ

สมัครเขา้รับการคัดเลอืก

จาก UNESCO ใหเ้ชยีงใหม่

เป็นเมอืงวัฒนธรรม

สร้างสรรค ์ดา้นสาขา

หัตถกรรมและศลิปะ

พื้นบา้น (CRAFT And

Folk Art)

จัดท า

แผนพัฒนา

เชยีงใหมเ่มอืง

สร้างสรรคฯ์ 

เพื่อใชเ้ป็น

แนวทาง

พัฒนาจังหวัด

เชยีงใหมเ่มอืง

สร้างสรรค์

1. น าขอ้มูล ผลจากการระดม

    ความคดิเห็นมาใชเ้ป็นขอ้มูล

    จัดท าใบสมัครเขา้รับ

    การคัดเลอืกให ้จ.เชยีงใหม่

    เป็นเมอืงสร้างสรรค์

    ดา้นศลิป หัตถกรรมและ

    ศลิปะพื้นบา้นได้

2. มแีผนการพัฒนาเมอืง

    เชยีงใหมม่าใชข้ับเคลื่อน

    ใหเ้ป็นเมอืงแหง่หัตถกรรม

    และศลิปะพื้นบา้น

    เชงิสร้างสรรคไ์ด้

4.2. การเชื่อมโยงวิถชีวิีตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2. การเชื่อมโยงวิถชีวิีตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ส านักการศกึษาฯ

(สว่นสง่เสริม

การศกึษาฯ)

1. กจิกรรมทางศาสนา 

     วัฒนธรรมประเพณี 

     ภูมปิัญญาทอ้งถิ่นที่

     ส าคัญของทอ้งถิ่น

     ไดรั้บการอนุรักษ ์ฟื้นฟู 

     เผยแพร่และสบืสาน 

     ใหค้งอยู่ตอ่ไป

2. กจิกรรมที่ส าคัญ

     ทางศาสนา 

     ขนบธรรมเนยีม ประเพณี 

     ที่เป็นเอกลักษณ์      

     ของลา้นนาไดรั้บปฏบิัติ

     สบืทอดตอ่ไป

3.  มกีารขับเคลื่อนสูส่ังคม

     และวัฒนธรรมอาเซยีน

     และโลก

1. โครงการ/

กจิกรรมที่

สนับสนุน

สง่เสริมได้

ทั่วถงึ

ครอบคลุม

ทุกอ าเภอ

2. มอีงคก์ร

และเครือขา่ย

ทางศาสนา

และวัฒนธรรม

ร่วมด าเนนิงาน

ในทุกพื้นที่

ทัง้ระดับ

อ าเภอและ

จังหวัด

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

    เชยีงใหม่

2. องคก์รและเครือขา่ยทาง

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

    และตา่งประเทศ

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กจิกรรมทางศาสนาและ

    สง่เสริม อนุรักษ ์สบืสาน 

    ฟื้นฟู วัฒนธรรม ประเพณี

    ที่ส าคัญของทอ้งถิ่น

    ตามวถิลีา้นนา

2. เพื่อสง่เสริมการปฏบิัติ

    กจิกรรมทางศาสนาพธิี

    ทอ้งถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์

    ของทอ้งถิ่นลา้นนา

3. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    เครือขา่ยการเฝ้าระวัง

    ทางวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

    และการขับเคลื่อนสูส่ังคม

    และวัฒนธรรมอาเซยีน

    และโลก

สนับสนุนและสง่เสริมกจิกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรม 

ภูมปิัญญาทอ้งถิ่นและประเพณี

ที่ส าคัญของจังหวัดเชยีงใหม่

- 312 - (58-60) ศาสนา+ศลิปวัฒนธรรม    



- 313 -

2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4.2. การเชื่อมโยงวิถชีวิีตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักการศกึษาฯ

(สว่นสง่เสริม

การศกึษาฯ)

1. มโีครงการ

กจิกรรมที่

ใหก้าร

สง่เสริม

สนับสนุน

การพัฒนา

แหลง่มรดก 

และเมอืง

ประวัตศิาสตร์ 

เชยีงใหม ่

ร่วมกับ

เครือขา่ยทุก

ระดับทัง้ใน

และ

ตา่งประเทศ

2. เมอืง

เชยีงใหมพ่ร้อม

ขึ้นทะเบยีน

มรดกโลก

ขององคก์ร 

UNESCO

1. สามารถอนุรักษ ์ฟื้นฟูและ

    พัฒนาแหลง่มรดกทาง

    วัฒนธรรมลา้นนาและ

    แหลง่ประวัตศิาสตร์

    เชยีงใหมอั่นศักดิ์สทิธิ์

    และทรงคุณคา่

    ใหโ้ดดเดน่เป็นสากล

2. มคีวามพร้อมในการเสนอ

    เมอืงเชยีงใหมข่ึ้นทะเบยีน

    มรดกโลก

3. สามารถน าความรู้ที่ได้

    มาจัดการแหลง่มรดกโลก

    และเมอืงศักดิ์สทิธิ์

    ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

เครือขา่ยการอนุรักษฟ์ื้นฟู

และพัฒนาแหลง่มรดก

ทางวัฒนธรรมลา้นนาและ

เมอืงประวัตศิาสตร์เชยีงใหม ่

(The Sacred City of 

Chiang Mai)

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    เครือขา่ยความร่วมมอื

    การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและ

    พัฒนาแหลง่มรดกทาง

    วัฒนธรรมลา้นนาและ

    แหลง่ประวัตศิาสตร์

    เชยีงใหมอั่นศักดิ์สทิธิ์

    และทรงคุณคา่

    ใหโ้ดดเดน่เป็นสากล

2. เพื่อผลักดันการพัฒนา

    และการน าเสนอเมอืง

    เชยีงใหมสู่เ่มอืงมรดกโลก

3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    การจัดการแหลง่  

    มรดกโลกและเมอืง

    ศักดิ์สทิธิ์

1. สง่เสริมเครือขา่ยการฟื้นฟู

    และบูรณะคุม้/ขว่งหลวง

    เวยีงแกว้

2. สง่เสริมเครือขา่ย

    การอนุรักษแ์ละผลักดัน

    การพัฒนาแหลง่มรดก

    ทางวัฒนธรรมลา้นนาและ

    เมอืงประวัตศิาสตร์

    เชยีงใหม ่สูก่ารน าเสนอ

    คุณคา่เป็นแหลง่

    มรดกโลก อาทิ

    - แหลง่โบราณสถาน

       และโบราณคด ี

       เมอืงวัฒนธรรมลา้นนา 

       ก าแพงคูเมอืงเชยีงใหม ่

       เวยีงสวนดอกเจ็ดลนิ 

       กุมกามทา่กาน

       คลองแมข่า่ ฯลฯ

    - เสน้ทางวัฒนธรรม

       ลา้นนา วัดพระธาตุ

       ศักดิ์สทิธิ์

    - ภูมทิัศนว์ัฒนธรรม

       ลา้นนา ภูเขาศักดิ์สทิธิ์
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวิีต

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 3,000,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

กำรจัดงำนชุมนุมลูกเสอื

ทอ้งถิ่นไทย ภำคเหนอื 

ป ี2558

1. เพื่อสร้ำงควำมสำมัคคี

    ของหมูลู่กเสอื เนตรนำรี

2. เพื่อสง่เสริมและฟื้นฟู

    กจิกำรลูกเสอืไทยฯ

    ใหม้คีวำมเจริญกำ้วหนำ้

3. เพื่อสง่เสริมควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในหลักกำร

    และวธิกีำรของลูกเสอื 

    และอยู่ร่วมกันอย่ำง

    สันตสิุขในสังคม

    ประชำธปิไตย

ผู้ร่วมงำนชุมนุมลูกเสอื

ทอ้งถิ่นไทยภำคเหนอื 

ป ี2558 ประกอบดว้ย

ผู้บังคับบัญชำลูกเสอื

และเนตรนำรี ผู้บังคับกำร

คำ่ยย่อยและเจำ้หนำ้ที่

ผู้ประสำนงำน, วทิยำกร

ประจ ำกจิกรรม, ผู้บริหำร

และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

จ ำนวน 1,500 คน

1. ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

2. จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

1. ลูกเสอืและเนตรนำรี

    ไดรั้บกำรฝึกฝนระเบยีบ

    วนิัยและควำมสำมัคค ี

     ในหมูค่ณะ

2. กจิกำรลูกเสอืไดรั้บ

    กำรสง่เสริมและฟื้นฟู

    อย่ำงตอ่เนื่อง

3. ลูกเสอืและเนตรนำรี

    ไดรั้บกำรพัฒนำสมรรถนะ

    ใหม้คีวำมพร้อมสำมำรถ

    เขำ้ร่วมกจิกรรม

    งำนชุมนุมลูกเสอืระดับ

    ชำตแิละนำนำชำติ

    ไดอ้ย่ำงมศีักยภำพ

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต

ผ.01 

- 314 - (58-60) ศกึษำ+คุณภำพชวีติ    



- 315 -

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ

ทักษะชวีติของเด็กและ

เยำวชนจังหวัดเชยีงใหม่

1. เครือขำ่ยสภำเด็กและ

    เยำวชนระดับอ ำเภอ

    ๒๕ อ ำเภอ

2. เครือขำ่ยสภำเด็กและ

    เยำวชนจังหวัดเชยีงใหม่

3. จัดตัง้ศูนย์พัฒนำเยำวชน 

    ประชำชน องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

    และจัดซื้อครุภัณฑ์

    ส ำหรับศูนย์พัฒนำฯ 

    ประกอบดว้ย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

- ชุดเคร่ืองดนตรีสำกล

- ชุดสนำมเด็กเลน่กลำงแจง้

- เคร่ืองออกก ำลังกำย

   กลำงแจง้

- ชุดโตะ๊มำ้หนิออ่น

- โตะ๊พับอเนกประสงค์

   ขนำด 75x150x

   75 ซม. จ ำนวน 10 ชุด

   รำคำชุดละ 1,200 บำท

- เกำ้อี้พลำสตกิเกรด A 

   จ ำนวน 50 ตัว ๆ ละ

   200 บำท

1. เพื่อสง่เสริมสนับสนุนและ

    พัฒนำ ตลอดจนปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหำเด็ก

    และเยำวชนในทุกระดับ

2. เพื่อเนน้กำรด ำเนนิงำน

    แบบเขำ้ถงึและเขำ้ใจ

    กลุม่เปำ้หมำยที่แทจ้ริง

    และกำรประสำนงำนกับ

    องคก์รหรือหนว่ยงำน

    ตำ่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

    อย่ำงเป็นระบบ

    ในกำรสนับสนุนพัฒนำ

    เด็กและเยำวชนภำยใน

    จังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อใหเ้ด็กและเยำวชน 

    ไดแ้สดงควำมคดิเห็น 

    ควำมรู้และควำมสำมำรถ

    ตำมควำมถนัดและ

    ควำมสนใจรวมทัง้

    กำรรำยงำนสถำนกำรณ์

    เด็กและเยำวชนในสังคม

    ที่เกดิขึ้นตำมควำมจริง

1. มศีูนย์

พัฒนำ

เยำวชน 

ประชำชน

จังหวัด

เชยีงใหม ่

1 แหง่

2. มโีครงกำร

สง่เสริม

สนับสนุน

เครือขำ่ย

สภำเด็กและ

เยำวชน

ทั่วถงึทุก

อ ำเภอ

1. กลุม่เด็กและเยำวชน

    ในจังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรสง่เสริมสนับสนุนและ

    พัฒนำตลอดจนปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหำตำ่ง ๆ 

    ไดอ้ย่ำงเหมำะสม

2. เป็นกำรสง่เสริมและ

    สร้ำงควำมร่วมมอือันดี

    กับหนว่ยงำนตำ่ง ๆ 

    อย่ำงเป็นระบบและ

    เขำ้ถงึเด็กและเยำวชน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    ในทุกระดับ

3. เด็ก เยำวชน และ

    ประชำชนมสีุขภำวะ

    ที่ดแีละมภีูมคิุม้กันทำง

    สังคมและวัฒนธรรม

    อันดงีำมเหมำะสมกับ

    บริบทลำ้นนำ
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ

ทักษะชวีติของเด็กและ

เยำวชน จังหวัดเชยีงใหม่

(ตอ่)

4. เพื่อเป็นศูนย์กลำง

    กำรด ำเนนิงำนเกี่ยวกับ

    เด็ก เยำวชนและประชำชน

    จังหวัดเชยีงใหม่

- เสำอเนกประสงค์

   ปรับระดับได้/มลีอ้เลื่อน

   พร้อมตำมขำ่ย 

   (เสำวอลเลย์่/ตะกร้อ/

   แบดมนิตัน) จ ำนวน 2 ชุด

   ชุดละ 35,000 บำท

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

- เวทอีเนกประสงค์

   จ ำนวน 1 ชุด

- ชุดเคร่ืองเสยีงสนำม

   จ ำนวน 1 ชุด

- สื่อสร้ำงสรรคส์ ำหรับเด็ก

   และเยำวชน เพื่อกำร

   บริกำรสำธำรณะเชงิรุก

   (ศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลติสื่อ

   เด็กและเยำวชน อบจ.ชม.)

   ดังนี้

1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ

    ประมวลผลแบบที่ 2 

    สมรรถนะสูงส ำหรับ

    กำรผลติสื่อสิ่งพมิพ์,

    รำยกำรวทิยุ, โทรทัศน์

    ออนไลน ์เด็กและเยำวชน

    จ ำนวน 5 ชุด ๆ ละ 

    30,000 บำท

4. เด็กและเยำวชนมโีอกำส

    หรือพื้นที่ในกำรแสดง

    ควำมคดิเห็น ควำมรู้

    ควำมสำมำรถตำม

    ควำมถนัดที่ถูกทำง 

    รวมทัง้สะทอ้นปัญหำ

    สถำนกำรณ์เด็กและ

    เยำวชนที่เกดิขึ้น

    ตำมควำมเป็นจริงใหก้ับ

    หนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

    ไดท้รำบ ท ำใหก้ำร

    แกไ้ขปัญหำตรงจุด
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ

ทักษะชวีติของเด็กและ 

เยำวชนจังหวัดเชยีงใหม่

(ตอ่)

2. เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ

    (injet Printer) ส ำหรับ

    พมิพก์ระดำษ A3 

    จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ

    8,500 บำท

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

3. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED ขำวด ำ

    (30 หนำ้/นำที) 

    จ ำนวน 1 ชุด ๆ ละ

    11,000 บำท

4. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ขนำด

    1 KVA จ ำนวน 5 ชุด

    ชุดละ 5,100 บำท

5. ชุดโปรแกรมระบบ

    ปฏบิัตกิำรส ำหรับ

    เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์

    จ ำนวน 5 ชุด ๆ ละ

    3,800 บำท

6. เกำ้อี้ท ำงำนแบบมพีนักพงิ

    จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ

    1,400 บำท
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 สง่เสริมสนับสนุน

กำรจัดตัง้สภำกำรศกึษำ

จังหวัดเชยีงใหม่

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

๑. เพื่อจัดตัง้สภำกำรศกึษำ

    ใหเ้ป็นองคก์รแหง่

    ควำมร่วมมอืของบุคลำกร

    และผู้ทรงคุณวุฒิ

    ดำ้นกำรศกึษำในกำร

    ขับเคลื่อนปฏรูิปกำรศกึษำ

    เพื่อเด็กเชยีงใหม่

    อย่ำงเป็นเอกภำพ

๒. เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยน

    ควำมคดิเห็นและก ำหนด

    ยุทธศำสตร์กำรศกึษำ

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    (War Room)

๓. เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ

    ทำงกำรศกึษำและสร้ำง

    อัตลักษณ์เด็ก เยำวชน

    จังหวัดเชยีงใหม่

    อย่ำงมสีว่นร่วม

1. นักเรียนระดับ

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน 

    จ ำนวน 350,000 คน

2. โรงเรียน 1,696 แหง่

    จำก 18 สังกัดในพื้นที่

3. จัดตัง้สภำกำรศกึษำ

    จังหวัดเชยีงใหมห่รือ

    คณะกรรมกำรที่เรียกชื่อ

    อย่ำงอื่น

4. สง่เสริมและสนับสนุน

    กำรด ำเนนิงำนตำมบทบำท

    หนำ้ที่ของสภำกำรศกึษำ

1. มสีภำ

กำรศกึษำหรือ

คณะกรรมกำร

ที่เรียกชื่อ 

อย่ำงอื่นที่มี

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมกำร

จำกทุก

ภำคสว่น

ในพื้นที่จังหวัด

เชยีงใหม่

2. มแีผน

แมบ่ทกำร

พัฒนำ

กำรศกึษำ 

(Blue Print)

1. เด็กและเยำวชน 

    ในจังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรสง่เสริม สนับสนุนและ

    พัฒนำดำ้นกำรศกึษำ

    อย่ำงตอ่เนื่อง

2. เด็กและเยำวชน

    มคีุณภำพและศักยภำพ

    ในกำรศกึษำตอ่และ

    กำรประกอบอำชพี

    สูก่ำรเป็นพลเมอืงที่

    เขม้แข็งในกำรพัฒนำ

    เชยีงใหมใ่นอนำคต

3. กำรศกึษำจังหวัด

    เชยีงใหมม่มีำตรฐำน

    ทัดเทยีมกัน มเีอกลักษณ์

    และอัตลักษณ์เชยีงใหม่
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

พัฒนำและสง่เสริมกำรเรียนรู้

เพื่อสร้ำงควำมเขม้แข็งของ

ลูกเสอืชำวบำ้นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ

    และเจตคตดิำ้นกจิกำร

    ลูกเสอืใหก้ับกลุม่ลูกเสอื

    ชำวบำ้นในจังหวัด

    เชยีงใหม่

2. เพื่อสง่เสริมกำรมสีว่นร่วม

    ของกลุม่ลูกเสอืชำวบำ้น

    ในกำรชว่ยกันพัฒนำ

    สังคม

กลุม่ลูกเสอืชำวบำ้น

ในจังหวัดเชยีงใหม่

จัดโครงกำร

สนับสนุน

สง่เสริมกำร

ด ำเนนิงำนของ

กลุม่ลูกเสอื

ชำวบำ้น

อย่ำงนอ้ยปลีะ

1 คร้ัง

1. กลุม่ลูกเสอืชำวบำ้น

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    มคีวำมรู้ ทักษะ เจตคติ

    ที่ดตีอ่กำรท ำกจิกรรม

    ของกลุม่ลูกเสอืชำวบำ้น 

2. กลุม่ลูกเสอืชำวบำ้น

    มสีว่นร่วมในกำร

    ชว่ยเหลอืและพัฒนำ

    จังหวัดเชยีงใหม่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

จัดซื้อครุภัณฑท์ำงกำรศกึษำ 

สื่อกำรเรียนกำรสอน

ระบบมัลตมิเิดยี พร้อมระบบ

ทดสอบอเิล็กทรอนกิส ์

1. เพื่อใหม้คีรุภัณฑ์

    ทำงกำรศกึษำส ำหรับ

    ใชเ้ป็นสื่อในกำรเพิ่มเตมิ

    ควำมรู้ใหก้ับนักเรียน

2. เพื่อยกระดับคุณภำพ

    มำตรฐำนทำงกำรศกึษำ

    ยุคใหมใ่หน้ักเรียน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อเพิ่มศักยภำพโรงเรียน

    ใหพ้ร้อมเขำ้สูป่ระชำคม

    อำเซยีน

จัดซื้อครุภัณฑท์ำงกำรศกึษำ

ใหก้ับนักเรียนในพื้นที่

จังหวัดเชยีงใหม ่

จ ำนวน 68 โรงเรียน ๆ ละ

1 ชุด ดังนี้

1. กระดำนอเิล็กทรอนกิส์

    พร้อมระบบเคร่ืองเสยีง

    ล ำโพง (ตดิตัง้บนตัว

    กระดำน) ชุดไมโครโฟน

    แบบไร้สำย ชุดตดิตัง้

    ส ำหรับเคร่ือง

    โปรเจคเตอร์ SHORT 

    THROW  1 เคร่ือง

2. กระดำนอเิล็กทรอนกิส์

    ควบคุมระยะไกล 

    แบบ mini Board 

    1 เคร่ือง 

3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    โนต๊บุค้ (ตำมมำตรฐำน

    กระทรวง ICT 2557)

    1 เคร่ือง

โรงเรียนทัง้

68 แหง่

มกีำรใช้

ครุภัณฑ์

ทำงกำร

ศกึษำเป็นสื่อ

ในกำร

เรียนรู้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ

ไดม้ำตรฐำน

ทันสมัย

1. มคีรุภัณฑท์ำงกำรศกึษำ

    เพยีงพอในกำรใชเ้ป็น

    สื่อเพิ่มเตมิควำมรู้

    ใหก้ับนักเรียน

2. ระดับคุณภำพทำง

    กำรศกึษำของนักเรียน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    เพิ่มสูงขึ้นเป็นสำกล

3. โรงเรียนในจังหวัดเชยีงใหม่

    มศีักยภำพและพร้อม

    ส ำหรับกำรเขำ้สู่

    ประชำคมอำเซยีน

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

จัดซื้อครุภัณฑท์ำงกำรศกึษำ 

สื่อกำรเรียนกำรสอน

ระบบมัลตมิเิดยี พร้อมระบบ

ทดสอบอเิล็กทรอนกิส ์

(ตอ่)

 4. เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 

     Short Throw 

     ควำมสอ่งสวำ่ง 2500 

     Ansi Limens 1 เคร่ือง

 5. เคร่ืองฉำยภำพมัลตวิชิั่น

     (Visualizer) 1 เคร่ือง

 6. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

     ชนดิ LED ขำวด ำ 

     (25 หนำ้/นำที) 

     1 เคร่ือง

7. โปรแกรมสื่อกำรเรียน

    กำรสอน CAI พัฒนำ 

    1 ชุด
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

จัดซื้อครุภัณฑท์ำงกำรศกึษำ 

สื่อกำรเรียนกำรสอน

ระบบมัลตมิเิดยี พร้อมระบบ

ทดสอบอเิล็กทรอนกิส ์

(ตอ่)

8. โปรแกรมสื่อกำรเรียน

    กำรสอน ระบบมัลตมิเีดยี

    (VDO Streaming) และ

    (VDO Ondemand) 

    มคีรูสอนสมจริง

    (ASEAN School) พัฒนำ

    นักเรียนสูป่ระชำคม

    ASEAN 2015 สำมำรถ

    เรียนผ่ำน/ไมผ่่ำนระบบ

    อนิเทอร์เน็ตได ้พร้อม

    เอกสำรแบบเรียน

    (หนังสอื) 1 ชุด

9. โตะ๊วำงเคร่ือง

    คอมพวิเตอร์และเกำ้อี้

    แบบมพีนักพงิ 

    (ส ำหรับครู) 1 ชุด

10. สำยสัญญำณพร้อม

      ตดิตัง้อุปกรณ์ 1 ชุด
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 โรงเรียนผู้ปกครอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

จ ำนวน

ผู้ปกครอง

ที่ไดท้ ำพันธะ

สัญญำและ

เขำ้ร่วมอบรม 

ไมน่อ้ยกวำ่

ร้อยละ 80 

1. ผู้ปกครองนักเรียน

    มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

    ที่ถูกตอ้ง สำมำรถดูแล

    บุตรหลำนในยุคสังคม

    ที่มกีำรเปลี่ยนแปลง

    ไดอ้ย่ำงเหมำะสม

2. ผู้ปกครองและนักเรียน

    มคีวำมเขำ้ใจและ

    ควำมสัมพันธอั์นดี

    ระหวำ่งกันมำกขึ้น

3. อปท. กับ ชุมชนมี

    ควำมร่วมมอืที่ดใีนกำร

    ร่วมสร้ำงเครือขำ่ยและ

    พลังทำงกำรศกึษำ

1. เพื่อใหผู้้ปกครองนักเรียน

    มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

    ที่ถูกตอ้งในกำรดูแล

    บุตรหลำนในยุคสังคม

    ที่มกีำรเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจและ

    ควำมสัมพันธท์ี่ดรีะหวำ่ง

    ผู้ปกครองและบุตรหลำน

3. เพื่อสร้ำงเครือขำ่ยและ

    พลังทำงกำรศกึษำ

    ระหวำ่ง อปท. กับชุมชน

1. อบรมใหค้วำมรู้แก่

    ผู้ปกครองนักเรียน

    ที่ไดท้ ำพันธะสัญญำ

    ควำมร่วมมอืในกำรดูแล

    อนำคตลูกหลำน

    คนเชยีงใหม ่ในโครงกำร  

    School online

    ประมำณปลีะ 

    40,000 คน

2. อบรมใหค้วำมรู้แก่

    ผู้ปกครองนักเรียนใน

    สังกัด อบจ.เชยีงใหม ่

3. อบรมใหค้วำมรู้แก่

    ผู้ปกครองนักเรียนทั่วไป

    ในจังหวัดเชยีงใหม่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 พัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

1. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรเรียนรู้กำรพัฒนำ

    ทักษะและคุณภำพชวีติ

    ประชำชน

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรจัดกจิกรรมทำงกำร

    ศกึษำในระบบนอกระบบ

    และตำมอัธยำศัยของ

    องคก์รเครือขำ่ย

    ทำงกำรศกึษำ

3. เพื่อสนับสนุนและสง่เสริม

    กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

    โดยใชส้ื่ออุปกรณ์

    เทคโนโลยีทำงกำรศกึษำ

4. เพื่อเสริมสร้ำงโอกำส

    กำรเขำ้ถงึแหลง่เรียนรู้

    และวถิกีำรเรียนรู้ที่ด ี

    มมีำตรฐำนแกเ่ด็ก

    เยำวชนและประชำชน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

1. เด็ก เยำวชน นักเรียน 

    นักศกึษำ ประชำชนทั่วไป 

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

2. เครือขำ่ยองคก์รและ

    สถำบันทำงกำรศกึษำ

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

    และตำ่งประเทศ

1. จ ำนวน

กจิกรรม/

โครงกำร

ที่จัดสง่เสริม

สนับสนุน

กำรศกึษำ

ทัง้ 3 ระบบ

อย่ำงทั่วถงึ

ทุกพื้นที่และ

ทุกชว่งวัย

2. ผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรศกึษำ

ภำพรวม

จังหวัดสูงขึ้น

อย่ำงตอ่เนื่อง

1. ประชำชนไดรั้บกำรเรียนรู้

    และพัฒนำทักษะชวีติ

   อย่ำงเหมำะสม

2. ประชำชนในจังหวัด

    เชยีงใหม ่ไดรั้บกำร

    พัฒนำและสง่เสริม

    กำรศกึษำทัง้ในระบบและ

    นอกระบบตำมอัธยำศัย

3. มสีื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี

    ทำงกำรศกึษำที่สำมำรถ

    สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน

    กำรสอนไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

4. เด็ก เยำวชนและประชำชน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    สำมำรถเขำ้ถงึ

    แหลง่เรียนรู้และ

    วถิกีำรเรียนรู้ที่ด ี

    มมีำตรฐำน
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 พัฒนำคุณภำพสื่อกำรเรียน

กำรสอนระบบมัลตมิเีดยี

พร้อมระบบทดสอบ

อเิล็กทรอนกิสอ์นิเตอร์เน็ต

เพื่อกำรศกึษำ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

1. เพื่อตดิตำมและพัฒนำ

    กำรน ำเทคโนโลยี

    สำรสนเทศมำใช้

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรเรียนกำรสอนและ

    กำรเรียนรู้อย่ำงตอ่เนื่อง

2. เพื่อจัดใหม้กีำรเขำ้ถงึ

    ระบบอนิเตอร์เน็ต 

    สื่อกำรเรียน กำรสอน

    ระบบมัลตมิเิดยี

    พร้อมคลังขอ้สอบ

    ออนไลน์

3. เพื่อตดิตำมศกึษำ

    ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร

1. พัฒนำระบบโปรแกรม  

    สื่ออุปกรณ์ โครงกำรสื่อ

    กำรเรียนกำรสอนระบบ

    มัลตมิเีดยีพร้อมระบบ

    ทดสอบอเิล็กทรอนกิส์

    (คลังขอ้สอบออนไลน์)

    ที่สนับสนุนโรงเรียน

    เครือขำ่ยในปงีบประมำณ

    2556-2557     

2. พัฒนำบุคลำกรที่

    เกี่ยวขอ้งใหม้ทีักษะ

    ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

    ในสื่อกำรเรียนกำรสอนฯ

3. ตดิตำมและประเมนิ

    ผลส ำเร็จใหโ้รงเรียน

    ในเครือขำ่ย

ร้อยละ 70 

ของโรงเรียน

ในเครือขำ่ยที่

สำมำรถใช้

สื่อเทคโนโลยี

ในกำรจัดกำร

เรียนรู้ได้

ประสบ

ผลส ำเร็จ

อย่ำงตอ่เนื่อง

1. มกีำรน ำเทคโนโลยี

    สำรสนเทศมำใชใ้นกำร

    เรียน กำรสอนและ

    กำรเรียนรู้อย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

2. มรีะบบอนิเตอร์เน็ต สื่อ

    กำรเรียนกำรสอนระบบ

    มัลตมิเิดยี พร้อมคลัง

    ขอ้สอบออนไลนส์ ำหรับ

    บริกำรนักเรียน

3. สำมำรถตดิตำมศกึษำ

    ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.2. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 อุดหนุนกำรจัดกำรศกึษำ 

โรงเรียนสังกัดกองก ำกับกำร

ต ำรวจตระเวนชำยแดน

จังหวัดเชยีงใหม ่ตำม MOU

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

1. เพื่อสนองพระรำช

    กรณียกจิ สมเด็จพระเทพ

    รัตนรำชสุดำฯ

    ในดำ้นกำรศกึษำ

2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    คุณภำพกำรศกึษำของ

    เด็กนักเรียนที่ดอ้ยโอกำส

    และอยู่หำ่งไกลใหเ้ขำ้ถงึ

    กำรจัดกำรศกึษำที่ด ี

    มคีุณภำพมำตรฐำน

3. เพื่อใหบ้รรลุตำมบันทกึ

    ขอ้ตกลงควำมร่วมมอื 

    (MOU) สง่เสริมกำรศกึษำ

    ระหวำ่ง อปท. และ

    กองก ำกับกำรตระเวน

    ชำยแดนจังหวัดเชยีงใหม่

โรงเรียน ตชด. 

ทัง้ 12 แหง่

มวีัสดุ 

อุปกรณ์และ

บุคลำกร

ที่เพยีงพอตอ่

กำรจัดกำร

ศกึษำ

1. สำมำรถสนองตอบตอ่

    พระรำชกรณียกจิสมเด็จ

    พระเทพฯ ดำ้นกำร

    ศกึษำฯ

2. เด็กนักเรียนที่ดอ้ยโอกำส

    ทำงกำรศกึษำและ

    อยู่หำ่งไกลมโีอกำส

    เขำ้ถงึกำรจัดกำรศกึษำ

    ที่ดมีคีุณภำพและ

    มมีำตรฐำน

3. อปท. และกองก ำกับกำร

    ต ำรวจตระเวนชำยแดน

    จังหวัดเชยีงใหม ่บรรลุ

    ผลส ำเร็จในกำรด ำเนนิ

    กำรตำมบันทกึขอ้ตกลง

    ควำมร่วมมอื (MOU)

1. จัดงบประมำณอุดหนุน

    กำรศกึษำของโรงเรียน

    สังกัดกองก ำกับกำร

    ต ำรวจตระเวนชำยแดน

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    รวม 12 แหง่

2. ตดิตำมและประเมนิผล

    ส ำเร็จ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สง่เสริมทุนกำรศกึษำตอ่

ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน

ในสังกัด

5,200,000 5,500,000 5,800,000 นักเรียนในสังกัด 

อบจ.เชยีงใหม ่ที่เรียนดี

แตข่ำดแคลนทุนทรัพย์ได ้

เขำ้ศกึษำตอ่ในระดับสูงกวำ่

กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพื่อสนับสนุนทุนกำรศกึษำ

และปัจจัยพื้นฐำนทำง

กำรศกึษำและสง่เสริมให้

นักเรียนในสังกัดไดเ้ขำ้

ศกึษำตอ่ในระดับสูงกวำ่

กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

1. สนับสนุนทุน

    กำรศกึษำ (ตอ่เนื่อง)

    ใหก้ับนักเรียนในสังกัด

    อบจ.เชยีงใหม ่ที่ไดรั้บ

    คัดเลอืกใหเ้ป็นผู้ไดรั้บทุน

    ในปงีบประมำณที่ผ่ำนมำ 

    จ ำนวน 132 คน

2. สนุบสนุนทุนกำรศกึษำ

    ใหน้ักเรียนในสังกัด

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ที่เรียนดี

    แตข่ำดทุนทรัพย์

    ไมน่อ้ยกวำ่ 40 คน

1. ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้ร่วม

โครงกำร

2. จ ำนวน

นักเรียนที่

ไดรั้บ

กำรศกึษำตอ่ฯ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 สง่เสริมทรัพยำกรและปัจจัย

ควำมพร้อมเพื่อประสทิธภิำพ

กำรจัดกำรศกึษำโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เชยีงใหม่

1. รถยนตบ์รรทุกเกษตร   

    โครงสร้ำง 4 ลอ้ 

    เคร่ืองยนตด์เีซล 

    ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

    14 แรงมำ้ ส ำหรับ

    โรงเรียนแมอ่ำย  

    วทิยำคม จ ำนวน 1 คัน

350,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

2. รถยนตโ์ดยสำร 

    ขนำด 12 ที่นั่ง (ดเีซล)

    ป ี2558 : 1 คัน 

    (ร.ร. ตน้แกว้ฯ)

    ป ี2559 : 1 คัน 

    (ร.ร บำ้นศำลำ)

1,232,400 1,232,400 -

3. รถบรรทุก (ดเีซล) 

    ขับเคลื่อน 4 ลอ้ 

    แบบดับเบิ้ลแค็บ

    ส ำหรับโรงเรียน

    แมอ่ำยวทิยำคม 

    จ ำนวน 1 คัน

850,000 - -

1. เพื่อจัดสรรทรัพยำกร

    ครุภัณฑย์ำนพำหนะ

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรจัดกำรศกึษำให้

    โรงเรียนในสังกัด

2. เพื่อสร้ำงคุณภำพและ

    มำตรฐำนในกำรจัดบริกำร

    บริหำรกำรศกึษำและ

    จัดกำรเรียนรู้

3. เพื่อจัดบริกำรและอ ำนวย

    ควำมสะดวกคลอ่งตัว

    ในกำรปฏบิัตริำชกำรและ

    กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

4. เพื่อลดภำระคำ่ใชจ้ำ่ย

    ของผู้ปกครองและโรงเรียน

จ ำนวน

นักเรียน

และบุคลำกร

ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

ใชค้รุภัณฑ์

ยำนพำหนะ

1. มคีรุภัณฑย์ำนพำหนะ

    ส ำหรับใชใ้นกำรเพิ่ม

    ประสทิธภิำพกำรจัด

    กำรศกึษำใหโ้รงเรียน

    ในสังกัด

2. กำรจัดกำรบริกำรบริหำร

    กำรศกึษำและกำรจัดกำร

    เรียนรู้มคีุณภำพและ

    มำตรฐำน

3. สำมำรถบริกำรและ

    อ ำนวยควำมสะดวก

    ในกำรปฏบิัตริำชกำรและ

    กำรจัดกำรเรียนรู้ของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

4. คำ่ใชจ้ำ่ยของผู้ปกครอง

    และโรงเรียนลดลง
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1. คำ่บริหำรจัดกำรโรงเรียน 3,000,000 3,600,000 3,650,000

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

3. คำ่พัฒนำคุณภำพ  

    กำรศกึษำ

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

4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุง 

    หลักสูตรสถำนศกึษำ

50,000 60,000 70,000

5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    ขำ้รำชกำรครูของโรงเรียน

    สังกัด อปท.

600,000 700,000 800,000

6. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์

    ปอ้งกันยำเสพตดิใน

    สถำนศกึษำ

100,000 110,000 120,000

7. คำ่สำธำรณูปโภค 1,000,000 1,100,000 1,200,000

8. คำ่ใชจ้ำ่ยอนิเตอร์เน็ต

    โรงเรียน

150,000 160,000 170,000

9. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    หอ้งสมุดโรงเรียน

200,000 210,000 220,000

10. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ 

      แหลง่เรียนรู้โรงเรียน

100,000 110,000 120,000

11. คำ่ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ 

      นักเรียนยำกจน

300,000 350,000 400,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

จ ำนวน

นักเรียน

ที่ไดรั้บ

ประโยชนจ์ำก

กำรสง่เสริม

ศักยภำพกำร

จัดกำรเรียน

กำรสอน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)

1. เพื่อพัฒนำคุณภำพ  

    กำรศกึษำของโรงเรียน

    ใหไ้ดเ้กณฑม์ำตรฐำน

    กำรศกึษำ

2. เพื่อใหโ้รงเรียนมกีำร

    พัฒนำอย่ำงสมดุลและ

    เป็นระบบตอ่เนื่องเป็นไป

    ตำมบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสง่เสริมประสทิธภิำพ

    กำรบริหำรโรงเรีนยโดยใช้

    โรงเรียนเป็นฐำน (SBMLD)

4. เพื่อสง่เสริมกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

    ใหน้ักเรียนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. เพื่อสง่เสริมแนวทำง

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ.กำรศกึษำแหง่ชำติ

    และกำรจัดหลักสูตร

    แกนกลำง

6. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำนฟรี

    แกน่ักเรียน

1. โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม  

    สำมำรถจัดกำรเรียน

    กำรสอนตำมเกณฑ์

    มำตรฐำนกำรศกึษำ

    อย่ำงมคีุณภำพ

2. โรงเรียนมกีำรพัฒนำ

    อย่ำงสมดุลและเป็น

    ระบบตอ่เนื่อง

3. โรงเรียนใชห้ลักกำร

    บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

    เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น (SBMLD) 

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

4. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ขัน้พื้นฐำนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. สำมำรถสง่เสริม

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ. กำรศกึษำฯ

    ไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง

    และมปีระสทิธภิำพ

6. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ชัน้พื้นฐำนฟรีอย่ำง

    เหมำะสม
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

(ตอ่)

12. คำ่เคร่ืองแบบนักเรียน 

      ชุดพื้นเมอืงลำ้นนำ 

      ชุดกฬีำ คนละ 

      1,500 บำท 

      (1,500x1,000)

1,500,000 1,550,000 1,600,000

13. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสริม  

      กจิกรรมรักกำรอำ่น

      ในสถำนศกึษำ อปท.

50,000 50,000 50,000

14. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรน ำร่อง  

      กำรจัดกำรศกึษำตำม

      แผนกำรศกึษำตลอด

      ชวีติสูค่วำมเป็น๋เลศิ

      ตำมอัจฉริยภำพของเด็ก

500,000 500,000 500,000

15. โครงกำรพัฒนำกำร

      บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

      เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

      ทอ้งถิ่น (SBMLD)

300,000 300,000 300,000

16. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      กำรเรียนรู้สูป่ระชำคม

      อำเซยีน

80,000 80,000 80,000

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 1. อำคำรเรียน 4 ชัน้ 12 

    หอ้งเรียน (รหัส สน.ศท. 

    4/12) จ ำนวน 1 หลัง

10,000,000 - -

2. โรงจอดรถรำชกำร พื้นที่

    ใชส้อยประมำณ 93 ตรม.

220,000 - -

3. ปรับปรุงระบบน้ ำ

    ในโรงเรียน

500,000 - -

4. อำคำรโรงอำหำร 

    จ ำนวน 1 หลัง

8,000,000 - -

5. สนำมฟุตซอลในร่ม 

    พื้นที่ใชส้อยประมำณ 

    1,500 ตำรำงเมตร

3,000,000 - -

กอ่สร้ำงและพัฒนำ

อำคำรสถำนที่

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)

1. เพื่อใหอ้ำคำรสถำนที่

    ไดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

2. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำรจัด

    บริกำรศกึษำแกชุ่มชน

    และทอ้งถิ่น 

4. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    ขยำยชัน้เรียนรองรับ

    แผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสง่เสริมสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติครูและ

    บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

จ ำนวนของ

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

อำคำร

สถำนที่

1. โรงเรียนมอีำคำรสถำนที่

     ตำมมำตรฐำนก ำหนด

2. โรงเรียนมสีถำนที่ในกำร  

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. โรงเรียนมสีถำนที่

     ในกำรจัดกำรศกึษำ

     แกชุ่มชนและทอ้งถิ่น

4. โรงเรียนมสีถำนที่พร้อม

    ส ำหรับกำรขยำยชัน้เรียน

    ตำมแผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลำกรทำง

    กำรศกึษำไดรั้บสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติที่ดขีึ้น
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

1. ชุดกำรสอนมัลตมิเีดยี 

    จ ำนวน 21 ชุดๆ ละ 

    200,000 บำท แตล่ะชุด

    ประกอบดว้ย

    - กระดำนอัจฉริยะพร้อม 

      ระบบเสยีง

    - โปรเจคเตอร์ 

    - เคร่ืองฉำยภำพ 3 มติิ

    - โตะ๊วำงคอมพวิเตอร์

       โครงสร้ำงเหล็ก

    - เกำ้อี้แบบมพีนักพงิ

4,200,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)

2. ชุดบริหำรงำนระบบกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอน 

    จ ำนวน 13 ชุด ๆ ละ

    150,000 บำท 

    แตล่ะชุดประกอบดว้ย

    - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

      พร้อมตดิตัง้ระบบ

      ปฏบิัตกิำร

    - เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

    - เคร่ืองพมิพ ์INKJET

1,950,000 - -

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์  

    ครุภัณฑ ์เคร่ืองมอื

    เคร่ืองใชเ้พยีงพอในกำร

    ปฎบิัตงิำนดำ้นกำรศกึษำ

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

    และประสทิธผิล

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพของ

    โรงเรียนใหม้คีรุภัณฑแ์ละ

    อุปกรณ์ทำงกำรศกึษำที่

    พร้อมใหบ้ริกำรตำมแหลง่

    กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

    สถำนศกึษำ

1. ควำมพงึ

พอใจในกำร

ใชชุ้ดสื่อ

มัลตมิเีดยี

2. จ ำนวน

บุคลำกรและ

นักเรียนที่ใช้

ประโยชน์

จำกกำรใช้

เคร่ืองมอื

ในกำร

ปฏบิัตงิำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 

    เคร่ืองมอืเคร่ืองใชเ้พยีงพอ 

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

     ดำ้นกำรศกึษำอย่ำงมี

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิล

2. โรงเรียนมศีักยภำพ

    และควำมพร้อมทำง

    ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์

    ทำงกำรศกึษำใหบ้ริกำร

    ส ำหรับแหลง่กำรเรียนรู้

    และหลักสูตรสถำนศกึษำ

- 332 - (58-60) ศกึษำ+คุณภำพชวีติ    



- 333 -

3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

(ตอ่)

    - โตะ๊วำงคอมพวิเตอร์

       โครงสร้ำงเหล็ก

    - เกำ้อี้แบบมพีนักพงิ

    - พร้อมตดิตัง้เชื่อมตอ่

      ระบบ LAN

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)

6 สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำรนักเรียน

โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม

4,000,000 4,050,000 4,100,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.แมอ่ำยฯ)

1. เพื่อสนับสนุนอำหำร

    กลำงวันส ำหรับนักเรียน

    โรงเรียนแมอ่ำยวทิยำคม    

2. เพื่อพัฒนำสุขภำพ

    พลำนำมัยนักเรียน

    ในสังกัดใหส้มบูรณ์

    แข็งแรงและเจริญเตบิโต

    ตำมวัย

3. เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บ

    อำหำรกลำงวันที่มี

    คุณภำพ มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร

นักเรียน ร.ร.แมอ่ำยวทิยำคม

ไดรั้บประทำนอำหำรกลำงวัน

คนละ 20 บำท 

จ ำนวน 200 วัน

(นักเรียน จ ำนวน 1,000 คน)

จ ำนวน

นักเรียน

ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร

อำหำร

1. นักเรียนโรงเรียนแมอ่ำยฯ

    ไดรั้บกำรสนับสนุนอำหำร

    กลำงวันครบทุกคน

2. นักเรียนมสีุขภำพ

    พลำนำมัยสมบูรณ์และ

    แข็งแรง

3. นักเรียนไดรั้บประทำน

    อำหำรที่มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

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

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

3. คำ่พัฒนำคุณภำพ

    กำรศกึษำ

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

4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุง  

    หลักสูตรสถำนศกึษำ

40,000 40,000 40,000

5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    ขำ้รำชกำรครูของโรงเรียน

    ในสังกัด อปท.

600,000 700,000 800,000

6. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์

    ปอ้งกันยำเสพตดิใน

    สถำนศกึษำ

100,000 100,000 100,000

7. คำ่สำธำรณูปโภค 600,000 650,000 700,000

8. คำ่ใชจ้ำ่ยอนิเตอร์เน็ต

    โรงเรียน

150,000 160,000 170,000

9. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    หอ้งสมุดโรงเรียน

200,000 250,000 300,000

10. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      แหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน

700,000 750,000 800,000

11. คำ่ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ

      นักเรียนยำกจน

300,000 350,000 400,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

1. เพื่อพัฒนำคุณภำพ  

    กำรศกึษำของโรงเรียน

    ใหไ้ดเ้กณฑม์ำตรฐำน

    กำรศกึษำ

2. เพื่อใหโ้รงเรียนมกีำร

    พัฒนำอย่ำงสมดุลและ

    เป็นระบบตอ่เนื่องเป็นไป

    ตำมบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสง่เสริมประสทิธภิำพ

    กำรบริหำรโรงเรีนยโดยใช้

    โรงเรียนเป็นฐำน (SBMLD)

4. เพื่อสง่เสริมกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

    ใหน้ักเรียนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. เพื่อสง่เสริมแนวทำง

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ.กำรศกึษำแหง่ชำติ

    และกำรจัดหลักสูตร

    แกนกลำง

6. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำนฟรี

    แกน่ักเรียน

จ ำนวน

นักเรียน

ที่ไดรั้บ

ประโยชนจ์ำก

กำรสง่เสริม

ศักยภำพกำร

จัดกำรเรียน

กำรสอน

1. โรงเรียนบำ้นแมง่อนฯ 

    สำมำรถจัดกำรเรียน

    กำรสอนตำมเกณฑ์

    มำตรฐำนกำรศกึษำ

    อย่ำงมคีุณภำพ

2. โรงเรียนมกีำรพัฒนำ

    อย่ำงสมดุลและเป็น

    ระบบตอ่เนื่อง

3. โรงเรียนใชห้ลักกำร

    บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

    เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น (SBMLD) 

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

4. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ขัน้พื้นฐำนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. สำมำรถสง่เสริม

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ. กำรศกึษำฯ

    ไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง

    และมปีระสทิธภิำพ

6. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ชัน้พื้นฐำนฟรีอย่ำง

    เหมำะสม

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12. คำ่เคร่ืองแบบนักเรียน 

      ชุดพื้นเมอืงลำ้นนำ 

      ชุดกฬีำ คนละ  

      1,500 บำท 

      (1,500x450)

675,000 700,000 750,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ)

13. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสริม

      กจิกรรมรักกำรอำ่นใน

      สถำนศกึษำ อปท.

50,000 50,000 50,000

14. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรน ำร่อง

      กำรจัดกำรศกึษำ

      ตำมแผนกำรศกึษำ

      ตลอดชวีติสูค่วำม

      เป็นเลศิตำมอัจฉริยภำพ

      ของเด็ก

500,000 500,000 500,000

15. โครงกำรพัฒนำกำร

      บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

      เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

      ทอ้งถิ่น (SBMLD)

300,000 300,000 300,000

16. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      กำรเรียนรู้สูป่ระชำคม

      อำเซยีน

80,000 80,000 80,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

(ตอ่)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 1. อำคำรอเนกประสงคแ์บบ  

    Open Building ขนำด 

    30x35 ม. จ ำนวน 1 หลัง

3,000,000 - -

2. อำคำรเรียน 4 ชัน้  

    12 หอ้งเรียน 

    จ ำนวน 1 หลัง

10,000,000 - -

3. อำคำรอเนกประสงค ์

    ชัน้ลอย (รหัส สน.ศท.

    ชัน้ลอย) จ ำนวน 1 หลัง

- 7,900,000 -

กอ่สร้ำงและพัฒนำ

อำคำรสถำนที่

โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

1. เพื่อใหอ้ำคำรสถำนที่

    ไดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

2. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำรจัด

    บริกำรศกึษำแกชุ่มชน

    และทอ้งถิ่น 

4. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    ขยำยชัน้เรียนรองรับ

    แผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสง่เสริมสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติครูและ

    บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

จ ำนวน

ของผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

อำคำร

สถำนที่

1. โรงเรียนมอีำคำรสถำนที่

     ตำมมำตรฐำนก ำหนด

2. โรงเรียนมสีถำนที่ในกำร  

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. โรงเรียนมสีถำนที่

     ในกำรจัดกำรศกึษำ

     แกชุ่มชนและทอ้งถิ่น

4. โรงเรียนมสีถำนที่พร้อม

    ส ำหรับกำรขยำยชัน้เรียน

    ตำมแผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลำกรทำง

    กำรศกึษำไดรั้บสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 600,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ)

2. ทวีสี ีSmart TV ขนำด

    จอภำพไมน่อ้ยกวำ่ 

    65 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง

250,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์  

    ครุภัณฑ ์เคร่ืองมอื

    เคร่ืองใชเ้พยีงพอในกำร

    ปฎบิัตงิำนดำ้นกำรศกึษำ

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

    และประสทิธผิล

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพของ

    โรงเรียนใหม้คีรุภัณฑแ์ละ

    อุปกรณ์ทำงกำรศกึษำที่

    พร้อมใหบ้ริกำรตำมแหลง่

    กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

    สถำนศกึษำ

1. คำ่ปรับปรุงระบบกลอ้ง

    วงจรปดิ (CCTV) พร้อม

    อุปกรณ์ตดิตัง้ 

    จ ำนวน 1 ชุด 

    ประกอบดว้ย

    - กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ  

      แบบ Full HD แบบมุม 

      คงที่ ชนดิ Day/Night 

      อนิฟำเรด 16 ชุด

   - กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ  

      แบบ Full HD 

      ชนดิ Day/Night 

      กระบอก 4 ชุด

   - กลอ้งโทรทัศนว์งจรปดิ 

      แบบ Full HD ชนดิ 

      Day/Night โดยใช้

      ล ำแสงเลเซอร์ 2 ชุด

   - เคร่ืองบันทกึภำพกลอ้ง

      วงจรปดิ ชนดิ Full HD 

      พร้อมฮำร์ดดสิก ์3 ชุด

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 

    เคร่ืองมอืเคร่ืองใชเ้พยีงพอ 

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

     ดำ้นกำรศกึษำอย่ำงมี

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิล

2. โรงเรียนมศีักยภำพ

    และควำมพร้อมทำง

    ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์

    ทำงกำรศกึษำใหบ้ริกำร

    ส ำหรับแหลง่กำรเรียนรู้

    และหลักสูตรสถำนศกึษำ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

ครุภัณฑ์
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำรนักเรียน

โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

นักเรียน ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ

ไดรั้บกำรสง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร (นักเรียน

จ ำนวน 450 คน)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ)

1. อำหำรกลำงวัน 

    คนละ 20 บำท 

    จ ำนวน 200 วัน

1,800,000 1,850,000 1,900,000

2. อำหำรเสริม (นม) 

    คนละ 9 บำท 

    จ ำนวน 260 วัน

1,053,000 1,100,000 1,150,000

11 จัดซื้อที่ดนิโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เชยีงใหม่

ที่ดนิส ำหรับกำรขยำยบริเวณ

โรงเรียน

7,000,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯเพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและ

แหลง่กำรเรียนรู้ที่ได้

มำตรฐำนและเพยีงพอตอ่

จ ำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

จ ำนวน

นักเรียนที่ได้

รับประโยชน์

จำกกำร

ขยำยพื้นที่

ในกำรจัด

กำรเรียน

กำรสอน

และแหลง่

กำรเรียนรู้

มสีถำนที่ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและแหลง่กำรเรียนรู้

ที่ไดม้ำตรฐำนและเพยีงพอ

ตอ่จ ำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

1. เพื่อสนับสนุนอำหำร

    กลำงวันส ำหรับนักเรียน

    โรงเรียนบำ้นแมง่อนขี้เหล็ก

2. เพื่อพัฒนำสุขภำพ

    พลำนำมัยนักเรียน

    ในสังกัดใหส้มบูรณ์

    แข็งแรงและเจริญเตบิโต

    ตำมวัย

3. เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บ

    อำหำรกลำงวันที่มี

   คุณภำพ มสีำรอำหำร

   ครบถว้นตำมหลัก

   โภชนำกำร

จ ำนวน

นักเรียน

ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร

อำหำร

1. นักเรียนโรงเรียน

    บำ้นแมง่อนขี้เหล็ก 

    ไดรั้บกำรสนับสนุน

    อำหำรกลำงวันและ

    อำหำรเสริม (นม) 

    ครบทุกคน

2. นักเรียนมสีุขภำพ

    พลำนำมัยสมบูรณ์และ

    แข็งแรง

3. นักเรีนไดรั้บประทำน

    อำหำรที่มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 1. คำ่บริหำรจัดกำรโรงเรียน 2,000,000 2,200,000 2,500,000

2. คำ่วัสดุกำรศกึษำ 1,700,000 1,800,000 1,900,000

3. คำ่พัฒนำคุณภำพ

    กำรศกึษำ

3,000,000 3,100,000 3,200,000

4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุง

    หลักสูตรสถำนศกึษำ

60,000 70,000 80,000

5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    ขำ้รำชกำรครูของโรงเรียน

    สังกัด อปท.

500,000 600,000 700,000

6. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์

    ปอ้งกันยำเสพตดิใน

    สถำนศกึษำ

30,000 30,000 30,000

7. คำ่สำธำรณูปโภค 550,000 560,000 570,000

8. คำ่ใชจ้ำ่ยอนิเตอร์เน็ต

    โรงเรียน

120,000 130,000 140,000

9. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    หอ้งสมุดโรงเรียน

100,000 110,000 120,000

10. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      แหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน

100,000 110,000 120,000

11. คำ่ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ

      นักเรียนยำกจน

300,000 310,000 312,000

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

1. เพื่อพัฒนำคุณภำพ  

    กำรศกึษำของโรงเรียน

    ใหไ้ดเ้กณฑม์ำตรฐำน

    กำรศกึษำ

2. เพื่อใหโ้รงเรียนมกีำร

    พัฒนำอย่ำงสมดุลและ

    เป็นระบบตอ่เนื่องเป็นไป

    ตำมบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสง่เสริมประสทิธภิำพ

    กำรบริหำรโรงเรีนยโดยใช้

    โรงเรียนเป็นฐำน (SBMLD)

4. เพื่อสง่เสริมกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

    ใหน้ักเรียนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. เพื่อสง่เสริมแนวทำง

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ.กำรศกึษำแหง่ชำติ

    และกำรจัดหลักสูตร

    แกนกลำง

6. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำนฟรี

    แกน่ักเรียน

จ ำนวน

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริม

ศักยภำพ

กำรจัด

กำรศกึษำ

1. โรงเรียนตน้แกว้ฯ

    สำมำรถจัดกำรเรียน

    กำรสอนตำมเกณฑ์

    มำตรฐำนกำรศกึษำ

    อย่ำงมคีุณภำพ

2. โรงเรียนมกีำรพัฒนำ

    อย่ำงสมดุลและเป็น

    ระบบตอ่เนื่อง

3. โรงเรียนใชห้ลักกำร

    บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

    เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น (SBMLD) 

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

4. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ขัน้พื้นฐำนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. สำมำรถสง่เสริม

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ. กำรศกึษำฯ

    ไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง

    และมปีระสทิธภิำพ

6. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ชัน้พื้นฐำนฟรีอย่ำง

    เหมำะสม
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12. คำ่เคร่ืองแบบนักเรียน 

      ชุดพื้นเมอืงลำ้นนำ 

      ชุดกฬีำ คนละ 

      1,500 บำท 

      (1,500x900)

1,350,000 1,400,000 1,450,000

13. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสริม

      กจิกรรมรักกำรอำ่น

      ในสถำนศกึษำ อปท.

50,000 50,000 50,000

14. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรน ำร่อง

      กำรจัดกำรศกึษำตำม

      แผนกำรศกึษำตลอด

      ชวีติสูค่วำมเป็นเลศิ

      ตำมอัจฉริยภำพของเด็ก

500,000 500,000 500,000

15. โครงกำรพัฒนำกำร

      บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

      เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

      ทอ้งถิ่น (SBMLD)

300,000 300,000 300,000

16. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      กำรเรียนรู้สูป่ระชำคม

      อำเซยีน

80,000 80,000 80,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

(ตอ่)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 1. อำคำรเรียน 4 ชัน้  

    12 หอ้งเรียน 

    (รหัส สน.ศท. 4/12)

    จ ำนวน 1 หลัง

10,000,000 - 12,000,000

2. ปรับพื้นที่ดำ้นหลังโรงเรียน 

    (ถมที่ดนิที่จัดซื้อใหม่)

500,000 500,000 -

3. อำคำรส ำนักงำน 

    (แบบ อบจ.)

    จ ำนวน 1 หลัง

7,000,000 - -

4. อำคำรฝึกวชิำชพีคหกรรม 

    (แบบ อบจ.) จ ำนวน 1 หลัง

3,000,000 - -

5. สนำมฟุตบอลพร้อมลูว่ิ่ง 2,000,000 - -

6. สระวำ่ยน้ ำมำตรฐำน 

    จ ำนวน 1 สระ

- 500,000 -

7. อำคำรพยำบำล 

    จ ำนวน 1 หลัง

- 1,000,000 -

8. ปรับปรุงหอ้งสมุดอนุบำล

    ลูกแกว้ จ ำนวน 1 หอ้ง

- 200,000 -

9. ปรับปรุงภูมทิัศนภ์ำยใน

     โรงเรียน

- 2,000,000 -

10. ลำนกฬีำอเนกประสงค ์

      (แบบกรมพลศกึษำ)

- 150,000 -

กอ่สร้ำงและพัฒนำ

อำคำรสถำนที่

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

1. เพื่อใหอ้ำคำรสถำนที่

    ไดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

2. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำรจัด

    บริกำรศกึษำแกชุ่มชน

    และทอ้งถิ่น 

4. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    ขยำยชัน้เรียนรองรับ

    แผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสง่เสริมสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติครูและ

    บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

จ ำนวน

ผู้ที่ได้

รับประโยชน์

จำกกำร

ใชอ้ำคำร

สถำนที่

1. โรงเรียนมอีำคำรสถำนที่

     ตำมมำตรฐำนก ำหนด

2. โรงเรียนมสีถำนที่ในกำร  

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. โรงเรียนมสีถำนที่

     ในกำรจัดกำรศกึษำ

     แกชุ่มชนและทอ้งถิ่น

4. โรงเรียนมสีถำนที่พร้อม

    ส ำหรับกำรขยำยชัน้เรียน

    ตำมแผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลำกรทำง

    กำรศกึษำไดรั้บสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11. ปรับปรุงหอ้งเรียนสังคม 

      แหง่กำรเรียนรู้ 

      จ ำนวน 1 หอ้ง

- 200,000 -

12. ศูนย์ฟติเนต

      ออกก ำลังกำย 

      จ ำนวน 1 หลัง

- - 2,700,000

13. ปรับปรุงหอ้งเรียน

      อัจฉริยะอนุบำลลูกแกว้ 

      จ ำนวน 1 หอ้ง

- - 700,000

14. อำคำรปฏบิัตกิำร

      ทำงดนตรี (แบบ อบจ.) 

      จ ำนวน 1 หลัง

- - 2,000,000

15. สวนสุขภำพ - - 400,000

กอ่สร้ำงและพัฒนำอำคำร

สถำนที่โรงเรียนตน้แกว้ผดุง

พทิยำลัย

(ตอ่)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 จัดหำครุภัณฑเ์พื่อใชใ้นกำร

บริหำรจัดกำรและบริกำร

กำรศกึษำ ไดแ้ก่

- - -

1. ชุดกระดำนอเิล็กทรอนกิส ์ 

    จ ำนวน 20 ชุด ๆ ละ 

    100,000 บำท

2,000,000 - -

2. โตะ๊ท ำงำนเหล็ก

    ขนำด 4 ฟุต พร้อมเกำ้อี้ 

    จ ำนวน 40 ชุด ๆ ละ 

    7,800 บำท

    - ป ี2558 : 20 ชุด

    - ป ี2559 : 20 ชุด

156,000 156,000 -

3. เคร่ืองปรับอำกำศ 

    แบบแยกสว่นชนดิ

    ตัง้พื้นหรือชนดิแขวน

    (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

    ขนำด 44,000 บทียูี 

    จ ำนวน 6 เคร่ือง ๆ ละ 

    52,000 บำท

312,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์  

    ครุภัณฑ ์เคร่ืองมอื

    เคร่ืองใชเ้พยีงพอในกำร

    ปฎบิัตงิำนดำ้นกำรศกึษำ

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

    และประสทิธผิล

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพของ

    โรงเรียนใหม้คีรุภัณฑแ์ละ

    อุปกรณ์ทำงกำรศกึษำที่

    พร้อมใหบ้ริกำรตำมแหลง่

    กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

    สถำนศกึษำ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้ที่ได้

รับประโยชน์

จำกกำรใช้

ครุภัณฑ์

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 

    เคร่ืองมอืเคร่ืองใชเ้พยีงพอ 

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

     ดำ้นกำรศกึษำอย่ำงมี

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิล

2. โรงเรียนมศีักยภำพ

    และควำมพร้อมทำง

    ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์

    ทำงกำรศกึษำใหบ้ริกำร

    ส ำหรับแหลง่กำรเรียนรู้

    และหลักสูตรสถำนศกึษำ

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4. เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 

    ระบบดจิติอลควำมเร็ว 

    30 แผ่น/นำท ี

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

    120,000 บำท

240,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

5. เคร่ืองตัดหญำ้แบบเข็น 

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    10,900 บำท

    - ป ี2558 : 1 เคร่ือง

    - ป ี2559 : 1 เคร่ือง

10,900 10,900 -

6. เคร่ืองสแกนเนอร์ส ำหรับ

    งำนเก็บเอกสำรทั่วไป 

    จ ำนวน  1 เคร่ือง

3,000 - -

7. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุค้

    ส ำหรับงำนประมวลผล   

    พร้อมระบบปฏบิัตกิำร   

    จ ำนวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 

    28,800 บำท

- 201,600 -

8. เสำอำกำศแมข่ำ่ยและ

    ชุดวทิยุสื่อสำร 

    จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 

    15,000 บำท

- 150,000 -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

(ตอ่)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ 

    ชนดิ LED แบบ Network 

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 

    18,000 บำท

- 54,000 - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

10. เคร่ืองดนตรีวงโยธวำทติ 

     จ ำนวน 1 วง

- 3,000,000 -

11. เคร่ืองดนตรีวงดนตรี

      พื้นเมอืง จ ำนวน 1 วง

- 200,000 -

12. เคร่ืองตรวจขอ้สอบ 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

      150,000 บำท

- 300,000 -

13. เคร่ืองท ำลำยเอกสำร 

      แบบท ำลำย 20 แผ่น 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

      33,000 บำท

- 66,000 -

14. เคร่ือง Macbook Pro 

      (ส ำหรับท ำสื่อ ตัดตอ่

      วดีโีอมัลตมิเีดยี) 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

      100,000 บำท

      - ป ี2559 : 1 เคร่ือง

      - ป ี2560 : 1 เคร่ือง

- 100,000 100,000

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

(ตอ่)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

(ตอ่)

15. Software ส ำหรับ

      เคร่ือง Macbook Pro 

      จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ

      30,000 บำท

      - ป ี2559 : 1 ชุด

      - ป ี2560 : 1 ชุด

- 30,000 30,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

16. เคร่ืองพมิพไ์วนลิ

      แบบ Indoor หนำ้กวำ้ง 

      150 cm. ขึ้นไป 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

      150,000 บำท

      - ป ี2559 : 1 เคร่ือง

      - ป ี2560 : 1 เคร่ือง

- 150,000 150,000

17. เคร่ือง Server 

      Computer ส ำหรับ

      บริหำรจัดกำรขอ้มูล 

      Intranet 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

      100,000 บำท

      - ป ี2559 : 1 เคร่ือง

      - ป ี2560 : 1 เคร่ือง

- 100,000 100,000
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18. โทรทัศนแ์อล ซ ีด ี

      (LCD TV) ขนำด 32 นิ้ว

      จ ำนวน 15 เคร่ืองๆ ละ 

      19,000 บำท

- - 285,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

19. เคร่ืองเลน่ DVD 

      และ MP3 

      จ ำนวน 10 เคร่ือง ๆ ละ

      8,000 บำท

- - 80,000

20. กลอ้งวงจรปดิพร้อม

      อุปกรณ์ในกำรตดิตัง้ 

      จ ำนวน 2 ชุดๆ ละ 

      60,000 บำท

- - 120,000

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

(ตอ่)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

15 นักเรียนโรงเรียนตน้แกว้ฯ

รับกำรสง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร (นักเรียนจ ำนวน

900 คน)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.ตน้แกว้ฯ)

1. อำหำรกลำงวัน 

    คนละ 20 บำท 

    จ ำนวน 200 วัน

3,600,000 3,650,000 3,700,000

2. อำหำรเสริม (นม)

    คนละ 9 บำท 

    จ ำนวน 260 วัน

2,106,000 2,156,000 2,200,000

จ ำนวน

นักเรียน

ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริม

ภำวะ

โภชนำกำร

อำหำร

1. นักเรียนโรงเรียนตน้แกว้

    ผดุงพทิยำลัย 

    ไดรั้บกำรสนับสนุน

    อำหำรกลำงวันและ

    อำหำรเสริม (นม) 

    ครบทุกคน

2. นักเรียนมสีุขภำพ

    พลำนำมัยสมบูรณ์

    และแข็งแรง

3. นักเรียนไดรั้บประทำน

    อำหำรที่มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำม

    หลักโภชนำกำร

สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำรนักเรียน

โรงเรียนตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

1. เพื่อสนับสนุน

    อำหำรกลำงวัน

    ส ำหรับนักเรียนโรงเรียน

    ตน้แกว้ผดุงพทิยำลัย

2. เพื่อพัฒนำสุขภำพ

    พลำนำมัยนักเรียน 

    ในสังกัดใหส้มบูรณ์

    แข็งแรงและเจริญเตบิโต

    ตำมวัย

3. เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บ

    อำหำรกลำงวัน

    ที่มคีุณภำพ มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

16 1. คำ่บริหำรจัดกำรโรงเรียน 1,400,000 1,500,000 1,600,000

2. คำ่วัสดุกำรศกึษำ 600,000 700,000 800,000

3. คำ่พัฒนำคุณภำพ

    กำรศกึษำ

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

4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรปรับปรุง

    หลักสูตรสถำนศกึษำ

50,000 60,000 70,000

5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    ขำ้รำชกำรครูของโรงเรียน

    สังกัด อปท.

300,000 400,000 500,000

6. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรรณรงค์

    ปอ้งกันยำเสพตดิ

    ในสถำนศกึษำ

30,000 30,000 30,000

7. คำ่สำธำรณูปโภค 300,000 400,000 500,000

8. คำ่ใชจ้ำ่ยอนิเตอร์เน็ต

    โรงเรียน

100,000 120,000 130,000

9. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

    หอ้งสมุดโรงเรียน

80,000 80,000 80,000

10. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรพัฒนำ

      แหลง่เรียนรู้โรงเรียน

60,000 60,000 60,000

11. คำ่ปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับ

      นักเรียนยำกจน

300,000 350,000 400,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นศำลำ

1. เพื่อพัฒนำคุณภำพ  

    กำรศกึษำของโรงเรียน

    ใหไ้ดเ้กณฑม์ำตรฐำน

    กำรศกึษำ

2. เพื่อใหโ้รงเรียนมกีำร

    พัฒนำอย่ำงสมดุลและ

    เป็นระบบตอ่เนื่องเป็นไป

    ตำมบริบทของโรงเรียน

3. เพื่อสง่เสริมประสทิธภิำพ

    กำรบริหำรโรงเรีนยโดยใช้

    โรงเรียนเป็นฐำน (SBMLD)

4. เพื่อสง่เสริมกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

    ใหน้ักเรียนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. เพื่อสง่เสริมแนวทำง

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ.กำรศกึษำแหง่ชำติ

    และกำรจัดหลักสูตร

    แกนกลำง

6. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัด

    กำรศกึษำขัน้พื้นฐำนฟรี

    แกน่ักเรียน

จ ำนวน

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริม

ศักยภำพ

กำรจัดกำร

ศกึษำ

1. โรงเรียนบำ้นศำลำ  

    สำมำรถจัดกำรเรียน

    กำรสอนตำมเกณฑ์

    มำตรฐำนกำรศกึษำ

    อย่ำงมคีุณภำพ

2. โรงเรียนมกีำรพัฒนำ

    อย่ำงสมดุลและเป็น

    ระบบตอ่เนื่อง

3. โรงเรียนใชห้ลักกำร

    บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

    เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น (SBMLD) 

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

4. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ขัน้พื้นฐำนอย่ำงมคีุณภำพ

    และทั่วถงึ

5. สำมำรถสง่เสริม

    กำรจัดกำรศกึษำตำม 

    พ.ร.บ. กำรศกึษำฯ

    ไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง

    และมปีระสทิธภิำพ

6. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ชัน้พื้นฐำนฟรีอย่ำง

    เหมำะสม

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12. คำ่เคร่ืองแบบนักเรียน 

      ชุดพื้นเมอืงลำ้นนำ 

      ชุดกฬีำ

      คนละ 1,500 บำท 

      (1,500x400)

600,000 650,000 700,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)

13. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรสง่เสริม

      กจิกรรมรักกำรอำ่น

      ในสถำนศกึษำ อปท.

50,000 50,000 50,000

14. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรน ำร่อง

      กำรจัดกำรศกึษำ

      ตำมแผนกำรศกึษำ

      ตลอดชวีติสูค่วำม

      เป็นเลศิตำมอัจฉริยภำพ

      ของเด็ก

500,000 500,000 500,000

15. โครงกำรพัฒนำกำร

      บริหำรโดยใชโ้รงเรียน

      เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

      ทอ้งถิ่น (SBMLD)

300,000 300,000 300,000

16. คำ่ใชจ่ำ่ยในกำรพัฒนำ

      กำรเรียนรู้สูป่ระชำคม

      อำเซยีน

80,000 80,000 80,000

สง่เสริมศักยภำพ

กำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นศำลำ

(ตอ่)

- 350 - (58-60) ศกึษำ+คุณภำพชวีติ    



- 351 -

3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 1. ปำ้ยชื่อโรงเรียน 500,000 - -

2. ชุดคร่ืองเลน่เด็กปฐมวัย 1,500,000 - -

3. ปรับปรุงภูมทิัศน์

    ในโรงเรียน

2,000,000 - -

4. ซอ่มแซมอำคำรเรียน 800,000 - -

5. ปรับปรุงสนำมฟุตบอล - 1,000,000 -

6. กอ่สร้ำงหอ้งสุขำ 

    ขนำด 10 หอ้ง 

    จ ำนวน 1 หลัง

- 1,000,000 -

7. กอ่สร้ำงโรงอำหำร ขนำด 

    300 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง

- 3,000,000 -

8. ปรับปรุงหอ้งสมุด - 500,000 -

9. กอ่สร้ำงสระวำ่ยน้ ำ 

    จ ำนวน 1 สระ

- - 5,000,000

10. กอ่สร้ำงบำ้นพักครูและ

      ลูกจำ้ง (แฟลต) 10 ยูนติ 

      จ ำนวน 1 หลัง

- - 12,000,000

1. โรงเรียนมอีำคำรสถำนที่

     ตำมมำตรฐำนก ำหนด

2. โรงเรียนมสีถำนที่ในกำร  

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. โรงเรียนมสีถำนที่

     ในกำรจัดกำรศกึษำ

     แกชุ่มชนและทอ้งถิ่น

4. โรงเรียนมสีถำนที่พร้อม

    ส ำหรับกำรขยำยชัน้เรียน

    ตำมแผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. ครูและบุคลำกรทำง

    กำรศกึษำไดรั้บสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)

กอ่สร้ำงและพัฒนำ

อำคำรสถำนที่

โรงเรียนบำ้นศำลำ

1. เพื่อใหอ้ำคำรสถำนที่

    ไดต้ำมมำตรฐำนที่ก ำหนด

2. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอนและ

    แหลง่กำรเรียนรู้ของ

    นักเรียนและครูที่เพยีงพอ

3. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำรจัด

    บริกำรศกึษำแกชุ่มชน

    และทอ้งถิ่น 

4. เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

    ขยำยชัน้เรียนรองรับ

    แผนกำรรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

5. เพื่อสง่เสริมสวัสดกิำร

    และคุณภำพชวีติครูและ

    บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

จ ำนวน

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

อำคำร 

สถำนที่
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 1. เคร่ืองปรับอำกำศ

    ชนดิตดิผนัง 

    (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

    ขนำด 24,000 บทียูี 

    จ ำนวน 8 เคร่ืองๆ ละ 

    28,000 บำท

224,000 - - จ ำนวน

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

ครุภัณฑ์

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)

2. เคร่ืองปรับอำกำศ

    ชนดิตดิผนัง 

    (มรีะบบฟอกอำกำศ) 

    ขนำด 12,000 บทียูี 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง 

    รำคำ 17,900 บำท

17,900 - -

3. เคร่ืองดนตรีพื้นเมอืง 200,000 - -

4. โตะ๊เกำ้อี้นักเรียน 

    จ ำนวน 120 ชุดๆ ละ 

    1,000 บำท

120,000 - -

5. โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 

    ขนำด 4 ฟุต พร้อมเกำ้อี้ 

    จ ำนวน 20 ชุดๆ ละ 

    7,800 บำท

    ป ี2558 : 10 ชุด

    ป ี2559 : 10 ชุด

78,000 78,000 -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นศำลำ

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์  

    ครุภัณฑ ์เคร่ืองมอื

    เคร่ืองใชเ้พยีงพอในกำร

    ปฎบิัตงิำนดำ้นกำรศกึษำ

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

    และประสทิธผิล

2. เพื่อเพิ่มศักยภำพของ

    โรงเรียนใหม้คีรุภัณฑแ์ละ

    อุปกรณ์ทำงกำรศกึษำที่

    พร้อมใหบ้ริกำรตำมแหลง่

    กำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร

    สถำนศกึษำ

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 

    เคร่ืองมอืเคร่ืองใชเ้พยีงพอ 

    ส ำหรับกำรปฏบิัตงิำน

     ดำ้นกำรศกึษำอย่ำงมี

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิล

2. โรงเรียนมศีักยภำพ

    และควำมพร้อมทำง

    ครุภัณฑแ์ละอุปกรณ์

    ทำงกำรศกึษำใหบ้ริกำร

    ส ำหรับแหลง่กำรเรียนรู้

    และหลักสูตรสถำนศกึษำ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรจัดกำรศกึษำ

โรงเรียนบำ้นศำลำ

(ตอ่)

6. เคร่ืองมัลตมิเีดยี

    โปรเจคเตอร์

    ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

    2,400 ANSI Lumens 

    จ ำนวน 7 ชุดๆ ละ 

    33,000 บำท

231,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)

7. กลอ้งวงจรปดิ 

     พร้อมอุปกรณ์ 

     จ ำนวน 2 ชุด

120,000 - -

8. เคร่ืองถำ่ยเอกสำร

    ระบบดจิติอล 

    ควำมเร็ว 30 แผ่น/นำท ี

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

- 120,000 -

9. คอมพวิเตอร์โนต้บุค้

    ส ำหรับงำนประมวลผล 

    พร้อมโปรแกรมปฏบิัตกิำร

    จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ

    28,800 บำท

- 57,600 -

10. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์

      LED ส ีแบบ Network 

      จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

      18,000 บำท

- 36,000 -
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

19 นักเรียนโรงเรียนบำ้นศำลำ

รับกำรสง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร (นักเรียน

จ ำนวน 400 คน)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ร.ร.บำ้นศำลำ)

1. อำหำรกลำงวัน 

    คนละ 20 บำท 

    จ ำนวน 200 วัน

1,600,000 1,650,000 1,700,000

2. อำหำรเสริม (นม) 

    คนละ 9 บำท 

    จ ำนวน 260 วัน

936,000 950,000 1,000,000

20 เชำ่ที่ดนิเพื่อจัดกำรเรียน

กำรสอนโรงเรียนบำ้นศำลำ

เพื่อใหม้สีถำนที่ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและ

พัฒนำแหลง่กำรเรียนรู้

ที่เพิ่มขึ้น

คำ่เชำ่ที่ดนิส ำหรับกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน

จ ำนวนประมำณ 5 ไร่ 

3 งำน 33 ตำรำงวำ

10,000 10,000 10,000 จ ำนวน

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำรใช้

พื้นที่โรงเรียน

บำ้นศำลำ

มสีถำนที่ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรพัฒนำ

แหลง่กำรเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำรนักเรียน

โรงเรียนบำ้นศำลำ

1. เพื่อสนับสุนนอำหำร

    กลำงวันส ำหรับนักเรียน

    โรงเรียนบำ้นศำลำ

2. เพื่อพัฒนำสุขภำพ

    พลำนำมัย นักเรียน

    ในสังกัดใหส้มบูรณ์

    แข็งแรงและเจริญเตบิโต

    ตำมวัย

3. เพื่อใหน้ักเรียนไดรั้บ

    อำหำรกลำงวัน

    ที่มคีุณภำพ มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร

จ ำนวน

นักเรียนที่ได้

รับประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริมภำวะ

โภชนำกำร

อำหำร

1. นักเรียนโรงเรียนบำ้นศำลำ

    ไดรั้บกำรสนับสนุน

    อำหำรกลำงวันและ

    อำหำรเสริม (นม) 

    ครบทุกคน

2. นักเรีนมสีุขภำพพลำนำมัย

    สมบูรณ์และแข็งแรง

3. นักเรียนไดรั้บประทำน

    อำหำรที่มสีำรอำหำร

    ครบถว้นตำมหลัก

    โภชนำกำร
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

21 กำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้

ส ำหรับเด็กปฐมวัย

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    เพยีงพอในกำรเรียน

    กำรสอนของเด็กปฐมวัย

2. เพื่อใหน้ักเรียนไดม้ี

    กำรพัฒนำกำรเรียนรู้

    จำกสื่อหลำยดำ้น

    ทัง้ทำงวชิำกำรและ

    กำรปฏบิัติ

เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่จ ำนวน 3 โรงเรียน

50,000 50,000 50,000 ควำมพงึพอใจ

ของผู้ปกครอง

เด็กปฐมวัย

ที่เขำ้รับบริกำร

ในศูนย์ฯ

1. เด็กปฐมวัยมวีัสดุ อุปกรณ์

    เพยีงพอตอ่กำรเรียนรู้

    พัฒนำกำรทำงดำ้นสมอง

    และร่ำงกำย

2. เด็กปฐมวัยมคีวำมพร้อมใน

    กำรเรียนในระดับชัน้ตอ่ไป

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

22 1. จัดสง่เสริมและพัฒนำ

    องคค์วำมรู้และศักยภำพ

    กำรจัดกำรเรียนรู้

    ของครูยุคใหม ่อำทิ

     ดำ้นวทิยำศำสตร์ 

    คณิตศำสตร์ 

    เทคโนโลยีสำรสนเทศ

    ภำษำไทย 

    ภำษำตำ่งประเทศ 

    กำรวจิัยในชัน้เรียนและ

    กำรเป็นวทิยำกร

    กระบวนกำร (Facilitator)

2,500,000 3,000,000 3,000,000

2. จัดงำนวันครูและยกย่อง

    เชดิชูเกยีรตแิละ

    จรรยำบรรณวชิำชพีครู

3. จัดฝึกอบรมสัมมนำพัฒนำ

    องคก์รและศกึษำดูงำน

    ประจ ำปทีัง้ในและ

    ตำ่งประเทศ

4. จัดสง่เสริมประสทิธภิำพ

     กำรบริหำรงำนบุคคลครู

     โรงเรียนในสังกัด

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

สง่เสริมและพัฒนำ

ศักยภำพครูและ

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ

สูม่ำตรฐำนวชิำชพี

1. เพื่อพัฒนำและยกระดับ

    ควำมรู้และควำมสำมำรถ

    ในกำรจัดกำรศกึษำและ

    กำรเรียนรู้ไดม้ำตรฐำน

    วชิำชพีของครูและบุคลำกร

    ทำงกำรศกึษำ

2. เพื่อปรับกระบวนทัศนแ์ละ

    เพิ่มพูนประสบกำรณ์ใหม่

    ในกำรพัฒนำองคก์ร

    ทำงกำรศกึษำ

3. เพื่อเสริมสร้ำงและ

    เฟน้หำครูเกง่ ดี

    มจีติวญิญำณเปี่ยม

    ดว้ยควำมเป็นครูทอ้งถิ่น

4. เพื่อเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ

    และเชดิชูเกยีรตผู้ิประกอบ

    วชิำชพีทำงกำรศกึษำ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชนจ์ำก

โครงกำร

พัฒนำ

ศักยภำพ

1. ครูและบุคลำกร

    ทำงกำรศกึษำ

    ไดรั้บกำรพัฒนำ

    และยกระดับควำมรู้

    และขดีควำมสำมำรถ

    ในกำรจัดกำรศกึษำ

    ในระดับมอือำชพี

2. นักเรียนไดรั้บกำรปรับ

    กระบวนทัศนใ์หม่

    ในกำรเรียนรู้ดว้ยวธิกีำร

    ที่หลำกหลำย

3. อบจ.เชยีงใหม ่มคีรูเกง่ ด ี

    และมจีติวญิญำณของ

    ควำมเป็นครูทอ้งถิ่น

4. ผู้ประกอบวชิำชพีทำง

    กำรศกึษำไดรั้บกำรเชดิชู

    เกยีรตแิละมขีวัญและ

    ก ำลังใจที่ดใีนกำรปฏบิัตงิำน
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

23 เสริมสร้ำงอัตลักษณ์นักเรียน 

อบจ.เชยีงใหม่

1. สง่เสริมกำรเขำ้ร่วม

    กจิกรรมทำงวชิำกำรและ

    พัฒนำนักเรียนกับองคก์ร

    เครือขำ่ย/กรมสง่เสริมฯ 

    ในระดับจังหวัด/ภำค/

    ประเทศ/ตำ่งประเทศ

1,000,000 1,200,000 1,400,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

2. จัดสง่เสริมคำ่ยพัฒนำ

    คุณลักษณะและ

    ขดีควำมสำมำรถของ

    นักเรียนผู้น ำตัวแบบ

    อัตลักษณ์ดำ้นตำ่งๆ

    เชน่ สภำนักเรียน 

    นักเรียนจติอำสำ 

    นักเรียนอัจฉริยภำพ

    ทำงกำรสร้ำงองคค์วำมรู้

    ผลติงำนสร้ำงสรรค์/

    สร้ำงรำยไดแ้ละกำรใช้

    เทคโนโลยีเครือขำ่ย

    สังคมออนไลน ์

    เพื่อกำรเรียนรู้แนวใหม่

    อย่ำงสร้ำงสรรค ์เป็นตน้

1. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้ำง

    คำ่นยิมอันดงีำมใหก้ับ

    นักเรียนทอ้งถิ่น

2. เพื่อสร้ำงอัตลักษณ์

    นักเรียนใหเ้ป็นเอกลักษณ์

    และมำตรฐำนนักเรียน 

    อบจ.เชยีงใหม่

3. เพื่อยกระดับมำตรฐำน

    กำรเรียนรู้ของนักเรียน

    ใหท้ันยุคสมัยสำมำรถ

    ปรับตัวเป็นพลเมอืง

    ของสังคมโลกได้

    อย่ำงเป็นสุขและมั่นใจ

    ในตนเอง

ร้อยละของ

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรที่

ไดรั้บประโยชน์

จำกกำร

เสริมสร้ำง

อัตลักษณ์

นักเรียน

องคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. นักเรียนไดรั้บกำรปลูกฝัง

    และเสริมสร้ำงคำ่นยิม

    อันดงีำม

2. นักเรียนไดรั้บกำรพัฒนำ

    อัตลักษณ์และมำตรฐำน

    ในกำรเป็นนักเรียน

    อบจ.เชยีงใหม่

3. นักเรียน อบจ.เชยีงใหม่

    ไดรั้บกำรพัฒนำ

    กำรเรียนรู้ใหม้มีำตรฐำน

    สูงขึ้น ทันตอ่ยุคสมัย

    และเป็นพลเมอืงของ

    สังคมโลกไดอ้ย่ำงเป็นสุข

    และมั่นใจในตนเอง
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

24 สง่เสริมมำตรฐำนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรมสีว่นร่วม

ในกำรจัดกำรศกึษำ

ของโรงเรียนในสังกัด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

1. เพื่อเพิ่มศักยภำพ

    กำรบริหำรจัดกำร

    ศกึษำใหไ้ดม้ำตรฐำน

    และมสีว่นร่วมของ

    ผู้เกี่ยวขอ้งทุกกระบวนกำร

2. เพื่อสง่เสริมประสทิธภิำพ

    กำรบริหำรควำมเสี่ยง

    ในกำรบริหำรโรงเรียน

3. เพื่อประกันควำมเชื่อมั่น

    และพงึพอใจของผู้ปกครอง

    ชุมชนในดำ้นคุณภำพ

    กำรศกึษำ

4. เพื่อขยำยโอกำสกำรจัด

    บริกำรทำงกำรศกึษำ

    ใหท้ั่วถงึ ครอบคลุม

    กำรจัดกำรศกึษำ

    และกำรเรียนรู้ตลอดชวีติ

1. จัดสง่เสริมและพัฒนำ

    กำรบริหำรจัดกำรเชงิ

    กลยุทธโ์ดยใชร้ะบบ

    ประกันคุณภำพกำรศกึษำ

    และพัฒนำระบบแผน

    พัฒนำกำรศกึษำที่มี

    ประสทิธภิำพและคุณภำพ

    อย่ำงบูรณำกำรและ

    มสีว่นร่วม รวมทัง้

    สง่เสริมกำรเขำ้ร่วม

    ประกวดแผนพัฒนำกำร

    ศกึษำดเีดน่ในระดับตำ่งๆ

2. จัดเตรียมควำมพร้อมของ

    องคก์รทำงกำรศกึษำ

    เพื่อรับมอืกำรเขำ้สู่

    ประชำคมอำเซยีน

1. ระดับ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

2. ร้อยละ

ของผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

ที่ไดรั้บ 

ประโยชน์

จำกกำร

เสริมสร้ำง

กำรบริหำร

จัดกำรศกึษำ

1. กระบวนกำรจัดกำรศกึษำ 

     ไดรั้บกำรเพิ่มศักยภำพ

     ใหไ้ดม้ำตรฐำนและ

     มสีว่นร่วมของผู้ที่

    เกี่ยวขอ้ง

2. โรงเรียนมปีระสทิธภิำพ

     ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3. ผู้ปกครองและชุมชน

     มคีวำมเชื่อมั่นและ

     พงึพอใจในดำ้นคุณภำพ

     กำรศกึษำ

4. อบจ.เชยีงใหม ่ไดข้ยำย

    โอกำสกำรจัดบริกำร

     ทำงกำรศกึษำใหท้ั่วถงึ

     ครอบคลุมกำรจัดกำร

     ศกึษำและกำรเรียนรู้

     ตลอดชวีติ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมมำตรฐำนกำรบริหำร

จัดกำรและกำรมสีว่นร่วม

ในกำรจัดกำรศกึษำ

ของโรงเรียนในสังกัด

(ตอ่)

3. จัดสง่เสริม แลกเปลี่ยน

    และเผยแพร่ศักยภำพ 

    ผลงำนองคค์วำมรู้และ

    นวัตกรรมกำร

    บริหำรที่เป็นเลศิ 

    (Best Practice) รวมถงึ

    กำรจัดท ำรำยงำน

    ประจ ำปสีูส่ำธรณชน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

4. จัดขยำยชัน้เรียนและรับโอน

    สถำนศกึษำเพิ่มเตมิ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

25 1. จัดสง่เสริมและพัฒนำ

    มำตรฐำนกำรเรียน

    กำรสอนวทิยำศำสตร์และ

    คณิตศำสตร์ (UPGRADE)

1,000,000 1,200,000 1,400,000

2. จัดกจิกรรมหรือโครงกำร

    สง่เสริมและยกระดับ

    คุณภำพกำรศกึษำของ

    นักเรียนกลุม่วชิำ

    คณิตศำสตร์ 

    วทิยำศำสตร์ 

    ภำษำอังกฤษ ภำษำจนี

    ภำษำไทยและเทคโนโลยี

    สำรสนเทศ

3. จัดสง่เสริมคุณภำพ

    กำรจัดกำรศกึษำระดับ

    ปฐมวัย กำรศกึษำขัน้

    พื้นฐำนและกำรศกึษำพเิศษ

    เรียนร่วมตำมมำตรฐำน

    และนโยบำยแหง่รัฐ เชน่ 

    กำรเตรียมควำมพร้อม

    นักเรียนในกำรศกึษำตอ่ 

    กำรประกอบอำชพีและ

    กำรปอ้งกันยำเสพตดิ 

    เป็นตน้

ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพ

กำรศกึษำและกำรเรียนรู้

โรงเรียนในสังกัด อบจ.

เชยีงใหม่

1. เพื่อปฏรูิปหลักสูตรและ

    กระบวนกำรกำรเรียน

    กำรสอนแนวใหม่

    ในสถำนศกึษำใหไ้ด้

    มำตรฐำนคุณภำพ

2. เพื่อเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์

    ทำงกำรศกึษำของโรงเรียน

    และนักเรียนใหสู้งขึ้นและ

    ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน

3. เพื่อใหน้ักเรียนมทีักษะ

    พื้นฐำนในกำรเรียนรู้

    ยุคใหม ่โดยใชภ้ำษำและ

    เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. เพื่อเพิ่มโอกำสและ

    กำรขยำยคุณภำพกำรจัด

    บริกำรกำรศกึษำ

    ทุกระดับ/ประเภทใน

    สถำนศกึษำใหท้ั่วถงึและ

    นักเรียนคน้พบควำมถนัด

    ของตนเอง

จ ำนวนของ

นักเรียน 

ที่ไดรั้บ

ประโยชนจ์ำก

กำรจัดกำร

สง่เสริม 

พัฒนำ

มำตรฐำน

กำรเรียน 

กำรสอน

1. กำรปฏรูิปหลักสูตร

    และกระบวนกำรเรียน

    กำรสอนแนวใหม่

    ในสถำนศกึษำ 

    ไดม้ำตรฐำนคุณภำพ

2. โรงเรียนและนักเรียน

    มรีะดับผลสัมฤทธิ์

    ทำงกำรศกึษำสูงขึ้น

   และผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำน

3. นักเรียนมทีักษะพื้นฐำน

    ในกำรเรียนรู้ยุคใหม่

    โดยใชภ้ำษำและ

    เทคโนโลยีสำรสนเทศ

4. นักเรียนไดรั้บโอกำสเพิ่ม

    ในกำรรับบริกำรดำ้นกำร

    ศกึษำทุกระดับ/ประเภท

    และคน้พบควำมถนัด

    ของตนเอง

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

26 สง่เสริมกำรจัดกำรศกึษำ

และเรียนรู้ตลอดชวีติ

ในชุมชนทอ้งถิ่น

1. จัดสง่เสริมกำรเขำ้ถงึ

    แหลง่กำรเรียนรู้ในโรงเรียน

    ของผู้ปกครอง ครอบครัว

    และชุมชน

500,000 500,000 500,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

2. จัดโครงกำร/หลักสูตร

    ทอ้งถิ่น เพื่อฝึกอบรม

    พัฒนำศักยภำพทักษะ

    ควำมเป็นพลเมอืง 

    อัตลักษณ์ชุมชน

    ทอ้งถิ่นและกำรพัฒนำ

    สภำพแวดลอ้ม

    ทำงกำรศกึษำ

3. สง่เสริมบทบำทของ

    สถำนศกึษำในสังกัด

    ในกำรจัดกำรศกึษำ

    ตลอดชวีติในโรงเรียน

4. สง่เสริมบทบำทและ

    กำรมสีว่นร่วมที่เขม้แข็ง

    ของคณะกรรมกำร

    สถำนศกึษำและเครือขำ่ย

    ผู้ปกครองในกำรบริหำร

    โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน

1. เพื่อสร้ำงโอกำสและ

    จัดบริกำรกำรศกึษำ

    ใหเ้อื้อตอ่กำรพัฒนำ

    ชุมชนทอ้งถิ่นใหพ้ร้อมตอ่

    กำรเขำ้สูป่ระชำคม

    อำเซยีน

2. เพื่อเสริมสร้ำงสังคม

    แหง่กำรเรียนรู้และ

    ภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

    ที่มเีอกลักษณ์ อัตลักษณ์

    ที่โดดเดน่

3. เพื่อสง่เสริมกำรบริหำร

    โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐำน

    ในกำรพัฒนำทอ้งถิ่น

    ดว้ยกำรจัดกำรศกึษำ

    ตลอดชวีติ (SBMLD)

ระดับควำม

พงึพอใจ

ของผู้ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกกำร

สง่เสริมกำร

จัดกำรศกึษำ

และเรียนรู้

ตลอดชวีติ

1. สำมำรถสร้ำงโอกำส

    และจัดบริกำรกำรศกึษำ

    ใหเ้อื้อตอ่กำรพัฒนำ

    ชุมชนทอ้งถิ่น

    ใหพ้ร้อมตอ่กำรเขำ้สู่

    ประชำคมอำเซยีน

2. สำมำรถเสริมสร้ำง

    สังคมแหง่กำรเรียนรู้

    และภูมปิัญญำทอ้งถิ่น

    ที่มเีอกลักษณ์ อัตลักษณ์

    ที่โดดเดน่

3. สำมำรถสง่เสริม

    กำรบริหำรโดยใชโ้รงเรียน

    เป็นฐำนในกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่นอย่ำงตอ่เนื่อง
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

27 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐำน

เพื่อกำรพัฒนำกำรศกึษำ

โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม่

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมทุ่กคน ไดรั้บกำร

สนับสนุนปัจจัยในกำรศกึษำ

เลำ่เรียน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นบริหำร

กำรศกึษำ)

1. สนับสนุนและสง่เสริม  

    คำ่หนังสอืเรียนเสริมและ

    สื่อกำรเรียนรู้ รวมถงึ

    คำ่อุปกรณ์อื่นๆ ใหเ้พยีงพอ

    และทั่วถงึ

    1.1 ร.ร.แมอ่ำยวทิยำคม 350,000 350,000 350,000

    1.2 ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ 300,000 300,000 300,000

    1.3 ร.ร.ตน้แกว้ฯ 300,000 300,000 300,000

    1.4 ร.ร.บำ้นศำลำ 300,000 300,000 300,000

2. คำ่กระเปำ๋นักเรียน

    คนละ 500 บำท

    2.1 ร.ร.แมอ่ำยวทิยำคม 500,000 510,000 520,000

    2.2 ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ 225,000 235,000 245,000

    2.3 ร.ร. ตน้แกว้ฯ 450,000 460,000 470,000

    2.4 ร.ร.บำ้นศำลำ 200,000 210,000 220,000

1. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัดกำร

    ศกึษำขัน้พื้นฐำนฟรีแก่

    นักเรียนตำมเหมำะสม

2. เพื่อลดปัญหำกำรออก

    กลำงคันระหวำ่งเรียน

    ของนักเรียน อันเนื่องจำก

    กำรขำดทุนทรัพย์

    ในกำรเรียน

3. เสริมสร้ำงคุณลักษณะ

    อันพงึประสงคข์องผู้เรียน

    ใหรั้กและภำคภูมใิจ

    ในโรงเรียนและมี

    ควำมพร้อมตอ่กำรเรียนรู้

4. เพื่อลดชอ่งวำ่งโอกำส

    ทำงกำรเรียนรู้ใหเ้ทำ่เทยีม

    และเสมอภำค

ร้อยละของ

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกโครงกำร

กำรสนับสนุน

ปัจจัยพื้นฐำน

1. นักเรียนไดรั้บกำรศกึษำ

    ขัน้พื้นฐำนตำมควำม

    เหมำะสม

2. นักเรียนสำมำรถเรียนจบ

    หลักสูตร มงีำนท ำและ

    ศกึษำตอ่ได้

3. นักเรียนภำคภูมใิจ

    ในโรงเรียนของตนและ

     พร้อมตอ่กำรเรียนรู้

4. ครอบครัวและชุมชน

    มคีวำมเขม้แข็งภำยใต้

    สถำนศกึษำที่มคีุณภำพ

    ใกลบ้ำ้น
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

28 สนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำรจัดกำรศกึษำ

ตัง้แตร่ะดับอนุบำล

จนจบกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

สนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัด

กำรศกึษำตำมนโยบำยรัฐบำล

เชน่

 - คำ่จัดกำรเรียนกำรสอน  

    (รำยหัว)

 - คำ่กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน

 - คำ่อุปกรณ์กำรเรียน

 - คำ่เคร่ืองแบบนักเรียน

 - คำ่หนังสอืนักเรียน

            ฯลฯ

- - -

 1. ร.ร.แมอ่ำยวทิยำคม 6,000,000 6,000,000 6,000,000

 2. ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ 3,000,000 3,000,000 3,000,000

 3. ร.ร.ตน้แกว้ฯ 3,500,000 3,500,000 3,500,000

 4. ร.ร.บำ้นศำลำ 2,000,000 2,000,000 2,000,000

1. เพื่อสง่เสริมใหน้ักเรียน

    ทุกคนไดรั้บโอกำสทำง

    กำรศกึษำอย่ำงเต็ม

    ศักยภำพ

2. เพื่อสนับสนุนใหโ้รงเรียน

    บริหำรจัดกำรศกึษำ

    อย่ำงเป็นระบบ ถูกตอ้ง 

    ทันกับควำมตอ้งกำร

3. เพื่อใหบ้ริกำรกำรศกึษำ

    โดยไมเ่สยีคำ่ใชจ้ำ่ย

    ตัง้แตร่ะดับอนุบำล

    จนจบกำรศกึษำขัน้พื้นฐำน

4. เพื่อลดภำระคำ่ใชจ้ำ่ยและ

    ลดชอ่งวำ่งทำงกำรศกึษำ

ร้อยละของ

ผู้ที่ไดรั้บ

ประโยชน์

จำกโครงกำร

สนับสนุน

คำ่ใชจ้ำ่ย

ในกำร

จัดกำรศกึษำ

ตัง้แตร่ะดับ

อนุบำลจนจบ

กำรศกึษำ

ขัน้พื้นฐำน

1. นักเรียนทุกคนไดรั้บ

    กำรสนับสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย

    ในกำรศกึษำตำมรำยกำร

    ที่ก ำหนดอย่ำงเทำ่เทยีม

2. โรงเรียนจัดกำรศกึษำ

    อย่ำงเป็นระบบ 

    มปีระสทิธภิำพ 

    ทันกับสถำนกำรณ์

3. นักเรียนทุกคนมี

    ควำมพร้อมในกำรศกึษำ

    เลำ่เรียน

4. ผู้ปกครองนักเรียน

    ไดรั้บกำรบรรเทำภำระ

    คำ่ใชจ้ำ่ยในกำร

    จัดซื้ออุปกรณ์ 

    เคร่ืองแบบนักเรียน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

กรมสง่เสริมฯ 

ร.ร.แมอ่ำยวทิยำคม

ร.ร.บำ้นแมง่อนฯ

ร.ร.ตน้แกว้ฯ

ร.ร.บำ้นศำลำ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

29 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม ่

สูส่ถำนศกึษำ World Class 

Standard School

700,000 700,000 700,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)

1. เพื่อกระตุน้และเร่งพัฒนำ

    คุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ

    ของโรงเรียนสูม่ำตรฐำน

    สำกลระดับ World Class  

		2. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    ระบบประกันคุณภำพ

    กำรศกึษำ

		3. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำครู

    และบุคลำกรใหม้ี

    กำรพัฒนำและใชส้ื่อ

    นวัตกรรม เทคโนโลยี

    ทำงกำรศกึษำ   

4. เพื่อยกระดับกำรบริหำร

    จัดกำรดว้ยระบบคุณภำพ

    (Quality System 

    Management)

5. เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ี

    ศักยภำพเป็นพลโลก 

    (World Citizen)

จัดสง่เสริมและพัฒนำโรงเรียน

ในสังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

1.	 พัฒนำคุณภำพ

    สถำนศกึษำในสังกัด

    สูร่ะดับ World Class เชน่ 

    กำรจัดหลักสูตร EP,

    MEP หลักสูตรภำษำจนี 

    และหลักสูตรมุง่สู่

    ควำมเป็นเลศิ

    ตำมอัจฉริยภำพ เป็นตน้

2. 	สง่เสริมและพัฒนำ

    โรงเรียนใหม้กีำร

    ด ำเนนิกำรประกัน

    คุณภำพกำรศกึษำ

    ภำยในอย่ำงเป็นระบบ

    จัดกำรศกึษำไดม้ำตรฐำน

1. นักเรียนมี

ควำมสำมำรถ

และทักษะใน

ดำ้นอำ่นออก 

เขยีนได ้

กำรคดิและ

เทคโนโลยี

2. ครูมคีวำม

สำมำรถใช้

ภำษำอังกฤษ

และกำรใช้

สื่อเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

ในกำรจัด

กำรเรียน 

1. โรงเรียนในสังกัดองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่มมีำตรฐำน

    และเอกลักษณ์เฉพำะ

2.	 กำรจัดกำรศกึษำ

    ของสถำนศกึษำในสังกัด

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    มคีุณภำพระดับ 

    WorldClass

3. นักเรียนมคีวำมสำมำรถ

    และทักษะดำ้นอำ่นออก 

    เขยีนได ้กำรคดิ

    และเทคโนโลยี
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน

โรงเรียน อบจ.เชยีงใหม ่

สูส่ถำนศกึษำ World Class 

Standard School

(ตอ่)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)

5. เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหม้ี

    ศักยภำพเป็นพลโลก 

    (World Citizen)

6. เพื่อแสวงหำและพัฒนำ

    ภำคเครือขำ่ยควำมร่วมมอื

    ทำงวชิำกำร (MOU) 

    กับสถำบันกำรศกึษำ

    ทัง้ในและตำ่งประเทศ

3. พัฒนำครูผู้สอน

    ในสำระกำรเรียนรู้

    ภำษำตำ่งประเทศที่สอง 

    และสำระกำรเรียนรู้

    วทิยำศำสตร์

    คณิตศำสตร์ 

    เพื่อใชภ้ำษำอังกฤษ

    ในกำรจัดกำรเรียน

    กำรสอน

4. 	สง่เสริมและพัฒนำนักเรียน

    ใหม้คีวำมสำมำรถ

    ในดำ้นอำ่นออก เขยีนได ้

    กำรคดิและเทคโนโลยี

5.	 สง่เสริมและพัฒนำ

    โรงเรียนเขำ้สูโ่รงเรียน

    รำงวัลพระรำชทำน

6. 	สง่เสริมและสร้ำงเครือขำ่ย

    ควำมร่วมมอื (MOU) 

    ทำงวชิำกำรและ

    กำรเรียนรู้ ทัง้ภำยใน

    ประเทศและตำ่งประเทศ

4.	 ครูกลุม่สำระวทิยำศำสตร์ 

    คณิตศำสตร์ สำมำรถใช้

    ภำษำอังกฤษในกำร

    จัดกำรเรียนกำรสอน 

    และกำรใชส้ื่อเทคโนโลยี

    สำรสนเทศในกำรจัดกำร

    เรียนกำรสอนไดเ้หมำะสม

    กับกำรเรียนรู้ ยุคใหม่

5.	 โรงเรียนและส ำนัก

    กำรศกึษำสำมำรถพัฒนำ

    และสร้ำงเครือขำ่ย

    ควำมร่วมมอืไดอ้ย่ำง

    ตอ่เนื่อง
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

30 700,000 700,000 700,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)

มหกรรมกำรจัดกำรศกึษำ

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1.	 เพื่อสง่เสริมทักษะ

    ทำงวชิำกำรและ

    กำรเรียนรู้ใหก้ับนักเรียน

    ในสังกัดองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2.	 เพื่อสง่เสริมใหน้ักเรียน

    ในสังกัดเขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

    ทักษะทำงวชิำกำรและ

    กำรเรียนรู้โรงเรียน 

    องคก์รปกครองสว่น

    ทอ้งถิ่น (มหกรรม

    กำรศกึษำองคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น)

3.	 เพื่อยกระดับมำตรฐำน

    กำรศกึษำโรงเรียนในสังกัด

    ใหม้มีำตรฐำนและสูส่ำกล

1.	 จัดแขง่ขันทักษะทำง

    วชิำกำรระดับ 

    อบจ.เชยีงใหม่

2. 	เขำ้ร่วมแสดงผลงำน

    และกำรแขง่ขันทักษะ

    ทำงวชิำกำรในงำน

    มหกรรมกำรจัด

    กำรศกึษำทอ้งถิ่น

    ระดับภำค และระดับ

    ประเทศ

3.	 สง่เสริมกำรเขำ้ร่วม

    กำรแขง่ขันทักษะ

    ควำมสำมำรถนักเรียน

    สูร่ะดับนำนำชำติ

4.	 ร่วมเป็นเจำ้ภำพจัด

   งำนมหกรรมกำรจัดกำร

    ศกึษำทอ้งถิ่นระดับ

    ภำคเหนอื

1. นักเรียนมี

ควำมสำมำรถ

และทักษะ

ทำงดำ้น

วชิำกำรและ

กำรเรียนรู้

2. โรงเรียน

ในสังกัด

องคก์ำร

บริหำรสว่น

จังหวัดมี

คุณภำพ

และมำตรฐำน

ในดำ้น

วชิำกำร

1. นักเรียนในสังกัดองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด 

    เชยีงใหม ่มทีักษะ

    ทำงดำ้นวชิำกำรและ

    กำรเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น

2. 		นักเรียนในสังกัด

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ไดเ้ขำ้

    ร่วมกำรแขง่ขันทักษะ

    ไดเ้พิ่มประสบกำรณ์

    ในกำรเรียนรู้ดำ้นตำ่ง ๆ

3. โรงเรียนในสังกัดองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่มมีำตรฐำน

    เป็นที่ยอมรับสูส่ำกล
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

31 500,000 500,000 500,000พัฒนำศักยภำพ

คณะกรรมกำรประสำนงำน

วชิำกำรระดับจังหวัดและ

กำรจัดท ำสรุปประมวลผล

กำรประเมนิคุณภำพ

กำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำ

สังกัดองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น ระดับกลุม่จังหวัด

กำรศกึษำทอ้งถิ่นที่ 15 

(ภำคเหนอืตอนบน 1)

1. เพื่อพัฒนำศักยภำพ

    กำรจัดกำรศกึษำของ

    คณะกรรมกำร

    ประสำนงำนวชิำกำรฯ

    รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

2. เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

    ประสำนงำนวชิำกำรฯ

    ไดแ้ลกเปลี่ยน

    ประสบกำรณ์ในดำ้น

    กำรสง่เสริม สนับสนุน

    กำรจัดกำรศกึษำศกึษำ

    ทอ้งถิ่นที่เป็นระบบ

3. เพื่อจัดท ำสรุปประมวลผล

    กำรประเมนิคุณภำพ

    กำรศกึษำภำยใน

    สถำนศกึษำสังกัด

    องคก์รปกครองสว่น

    ทอ้งถิ่นระดับกลุม่จังหวัด

    กำรศกึษำทอ้งถิ่นที่ 15 

    (ภำคเหนอืตอนบน 1)

1. คณะกรรมกำรประสำน

    งำนวชิำกำรระดับจังหวัด

    กลุม่จังหวัดกำรศกึษำ

    ทอ้งถิ่นที่ 15 (ภำคเหนอื

    ตอนบน 1) ไดแ้ก ่

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    จังหวัดล ำปำง 

    จังหวัดล ำพูนและ

    จังหวัดแมฮ่่องสอน 

    จ ำนวน  84 คน 

2. ศกึษำนเิทศก ์/

    นักวชิำกำร/ผู้ไดรั้บ

    มอบหมำยใหรั้บผิดชอบ

    กำรประเมนิคุณภำพ

    กำรศกึษำภำยใน

    สถำนศกึษำขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    กลุม่จังหวัดกำรศกึษำ

    ทอ้งถิ่นที่ 15 

    (ภำคเหนอืตอนบน 1)  

    จ ำนวน  31 คน

1. คณะ

กรรมกำรฯ 

มคีวำมเขำ้ใจ

ในบทบำท

หนำ้ที่

ในดำ้นกำร

สง่เสริม

สนับสนุนกำร

จัดกำร

ศกึษำทอ้งถิ่น

ที่เป็นระบบ 

1. คณะกรรมกำร  

    ประสำนงำนวชิำกำรฯ 

    และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

    ไดรั้บกำรพัฒนำ

    ศักยภำพอย่ำงตอ่เนื่อง

2. คณะกรรมกำร  

    ประสำนงำนวชิำกำรฯ 

    ไดแ้ลกเปลี่ยน

    ประสบกำรณ์ในดำ้น

    กำรสง่เสริม สนับสนุน

    กำรจัดกำรศกึษำทอ้งถิ่น

    ที่เป็นระบบ 

3. องคก์รปกครองสว่น

    ทอ้งถิ่นที่จัดกำรศกึษำ 

    กลุม่จังหวัดกำรศกึษำ

    ทอ้งถิ่นที่ 15  

    (ภำคเหนอืตอนบน 1) 

    ไดน้ ำสรุปผลกำรประเมนิ

    ไปใชใ้นกำรวำงแผน

    พัฒนำกำรศกึษำ

    ในโอกำสตอ่ไป

   

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)

พัฒนำศักยภำพ

คณะกรรมกำรประสำนงำน

วชิำกำรระดับจังหวัดและ

กำรจัดท ำสรุปประมวลผล

กำรประเมนิคุณภำพ

กำรศกึษำภำยในสถำนศกึษำ

สังกัดองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่น ระดับกลุม่จังหวัด

กำรศกึษำทอ้งถิ่นที่ 15 

(ภำคเหนอืตอนบน 1)

(ตอ่)

4. เพื่อใหศ้กึษำนเิทศก ์/

    นักวชิำกำร/ผู้ไดรั้บ

    มอบหมำยใหรั้บผิดชอบ

    กำรประเมนิคุณภำพ

    กำรศกึษำภำยในสถำน

    ศกึษำขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้

    สำมำรถพัฒนำงำน

    ใหม้ปีระสทิธภิำพที่ดย่ิีงขึ้น

3. บุคลำกรในส ำนักกำร

    ศกึษำ ศำสนำและ

    วัฒนธรรม 

    อบจ.เชยีงใหม่

    จ ำนวน 35 คน

    รวมทัง้สิ้น  150 คน

4. ศกึษำนเิทศก์/

    นักวชิำกำร/ผู้ไดรั้บ

    มอบหมำยใหรั้บผิดชอบ

    กำรประเมนิคุณภำพ

    กำรศกึษำภำยในสถำน

    ศกึษำขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ไดน้ ำควำมรู้ไปพัฒนำงำน

    ใหม้ปีระสทิธภิำพที่ดย่ิีงขึ้น
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.3. การบรหิารและจัดการศึกษาของโรงเรยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

32 500,000 500,000 500,000จำ้งที่ปรึกษำวัดและ

ประเมนิผลควำมสำมำรถ

ทำงภำษำอังกฤษ

เทยีบเคยีงมำตรฐำนสำกล

1. เพื่อวัดและประเมนิผล

    ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

    เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ

2. เพื่อใหน้ักเรียนมนีสิัย

    รักกำรอำ่นและแสวงหำ

    ควำมรู้ดว้ยตนเอง

    เพื่อเตรียมควำมพร้อม

    ในกำรสอบ

3. เพื่อใหค้รูผู้สอนทรำบถงึ

    ควำมสำมำรถดำ้นภำษำ

    อังกฤษของนักเรียน

    เป็นรำยบุคคลและ

    ใชข้อ้มูลในกำรวำงแผน

    กำรจัดกำรเรียนรู้

    เพื่อพัฒนำศักยภำพ

    ของผู้เรียน

นักเรียนชัน้ประถมศกึษำ ปทีี่ 1

ถงึชัน้มัธยมศกึษำ ปทีี่ 6 

ทุกคนของโรงเรียนในสังกัด

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. นักเรียน

ร้อยละ 90

มนีสิัย

รักกำรอำ่น

2. ครู

ร้อยละ 90

มกีำรวเิครำะหฺ์

นักเรียนแบบ

รำยบุคคล

และใชข้อ้มูล

ในกำรวำงแผน

กำรจัดกำร

เรียนรู้

เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพ

ผู้เรียน

3. ผลกำรสอบ

ของนักเรียน

ร้อยละ 50

อยู่ในระดับ

พงึพอใจ

1. มขีอ้มูลผลกำรประเมนิ

    ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

    เกี่ยวกับภำษำอังกฤษ

    ส ำหรับวัดควำมสำมำรถ

    ของนักเรียน

2. นักเรียนมคีวำมพร้อม

    ในกำรสอบดำ้นภำษำ

    อังกฤษ

3. ครูผู้สอนสำมำรถ

    น ำขอ้มูลมำใช้

    ในกำรวำงแผน

    กำรจัดกำรเรียนรู้

    เพื่อพัฒนำศักยภำพ

    ของผู้เรียนดำ้นภำษำ

    อังกฤษไดอ้ย่ำง

    เหมำะสม

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(กลุม่งำนนเิทศฯ)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 3,000,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยนติกิำรฯ)

กอ่สร้ำงสวนสุขภำพ

ริมแมน่้ ำปงิ ถนนเจริญประเทศ

1. เพื่อใหป้ระชำชนมสีถำนที่

    ออกก ำลังกำย เสริมสร้ำง

    สุขภำพพลำนำมัยที่ดี

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สเีขยีว

    ในเขตเมอืง สร้ำงสภำพ

    แวดลอ้มที่ดสี ำหรับเป็น

    สถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ

3. เพื่อลดปัญหำมลภำวะ

    ดำ้นสิ่งแวดลอ้มในเขตเมอืง

    สง่ผลใหป้ระชำชน

    มคีุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

สวนสุขภำพริมแมน่้ ำปงิ

พื้นที่ประมำณ 7 ไร่ 

ถนนเจริญประเทศ 

ต ำบลปำ่แดด อ ำเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่(เขตเทศบำล

นครเชยีงใหม ่และเทศบำล

ต ำบลปำ่แดด)

ควำมพงึพอใจ

ของผู้ใชบ้ริกำร

ไมน่อ้ยกวำ่

ร้อยละ 80

1.	 ประชำชนมสีถำนที่ส ำหรับ

    ออกก ำลังกำย เสริมสร้ำง

    สุขภำพพลำนำมัยที่ดี

2.	 สำมำรถเพิ่มพื้นที่สเีขยีว

    ในเขตเมอืง ประชำชน

    มสีภำพแวดลอ้มที่ด ี

    มสีถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.	 สำมำรถลดปัญหำมลภำวะ

    ดำ้นสิ่งแวดลอ้มในเขตเมอืง

    ประชำชนมคีุณภำพชวีติ

    ที่ดขีึ้น

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

กำรสง่เสริมและสนับสนุน

กำรจัดกจิกรรมดำ้น

สำธำรณสุข

1. เพื่อใหค้วำมรู้และทักษะ

    ในเร่ืองกำรดูแลสุขภำพ

    กับประชำชน

2. เพื่อสง่เสริมใหม้ี

    กำรพัฒนำศักยภำพ

    ควำมรู้ ทักษะที่จ ำเป็น

    แกผู้่เกี่ยวขอ้ง

3. เพื่อสง่เสริมใหม้ี

    กำรเผยแพร่ขำ่วสำร

    ดำ้นสำธำรณสุข

4. เพื่อสง่เสริมใหม้กีจิกรรม

    ปอ้งกันหรือควบคุม

    โรคตดิตอ่ที่ส ำคัญ

5. เพื่อสง่เสริมกจิกรรม/

    กำรด ำเนนิกำรของ

    อำสำสมัครสำธำรณสุข

    ประจ ำหมูบ่ำ้น/ชุมชน

6. เพื่อสง่เสริมกำรแกไ้ข

    ปัญหำดำ้นสำธำรณสุข

อบรม แลกเปลี่ยน

ประสบกำรณ์ กำรเผยแพร่

ขอ้มูลขำ่วสำรผ่ำนสื่อตำ่งๆ 

แกป่ระชำชน กลุม่สมำคม 

ชมรมที่เกี่ยวขอ้งกับ

งำนดำ้นสำธำรณสุข 

สง่เสริมสนับสนุน

กำรด ำเนนิกจิกรรม

ของอำสำสมัครสำธำรณสุข 

กำรจัดกจิกรรมสร้ำงสรรค์

ตำ่งๆ

1. จ ำนวน

ประชำชนที่มี

สุขภำพที่ดขีึ้น

2. อัตรำกำร

เจ็บปว่ยลดลง

1. ประชำชนมคีวำมรู้และ

    ทักษะในกำรดูแลรักษำ

    สุขภำพ

2. อำสำสมัครสำธำรณสุข

    ประจ ำชุมชนไดรั้บ

    กำรพัฒนำทักษะควำมรู้

    ที่จ ำเป็นในกำรปฏบิัตงิำน

3. ประชำชนรับทรำบขอ้มูล

    ขำ่วสำรดำ้นสำธำรณสุข

4. มกีำรจัดกจิกรรมปอ้งกัน

    หรือควบคุมโรคตดิตอ่

    ที่ส ำคัญในทอ้งถิ่นใหก้ับ

    ประชำชน/ผู้ประกอบกำร

5. กจิกรรม ของ อสม./ชุมชน

    ไดรั้บกำรสง่เสริมอย่ำง

    ตอ่เนื่อง

6. สำมำรถแกไ้ขปัญหำ

    ดำ้นสำธำรณสุขได้
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 40,000,000 40,000,000 40,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

1. ผู้สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

    มคีุณภำพชวีติที่ดขีึ้น

2. ผู้สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรตรวจสุขภำพ

    และมคีวำมรู้ในกำรดูแล

    สุขภำพ สำมำรถปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหำสุขภำพ

    ไดอ้ย่ำงที่ถูกตอ้ง    

3. ผู้สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

    มขีวัญและก ำลังใจ

    ในกำรด ำรงชวีติอยู่

    ในสังคมอย่ำงมคีุณคำ่

จ ำนวนของ

ผู้เขำ้ร่วม

กจิกรรม

ตรวจสุขภำพ

และไดรั้บ

ควำมรู้

ในกำรดูแล

รักษำสุขภำพ

1. ผู้สูงวัยในพื้นที่จังหวัด

    เชยีงใหม่

2. อำสำสมัครสำธำรณสุข

    ประจ ำหมูบ่ำ้น

3. ประชำชนในพื้นที่จังหวัด

    เชยีงใหม่

(ประมำณ 20,000 คน)

1. เพื่อสง่เสริมใหเ้กดิ

    กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ

    แกผู้่สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อใหผู้้สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรดูแลสุขภำพ

    โดยกำรตรวจสุขภำพ

    และมคีวำมรู้ในกำรดูแล

    สุขภำพที่ถูกตอ้ง สำมำรถ

    ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหำ

    สุขภำพได ้   

3. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจ

    ใหแ้กผู้่สูงวัย อำสำสมัคร

    สำธำรณสุขประจ ำหมูบ่ำ้น

    และประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

ตรวจสุขภำพเพื่อสร้ำงเสริม

และปอ้งกันสุขภำพ

ภำคประชำชน จังหวัดเชยีงใหม่
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 400,000 400,000 400,000 จ ำนวน

เหรียญรำงวัล

กำรแขง่ขัน

เพิ่มขึ้น

อุดหนุนกำรแขง่ขันกรีฑำ

ผู้สูงอำยุ ชงิชนะเลศิ

แหง่ประเทศไทย

1. เพื่อใหน้ักกรีฑำ

    ผู้สูงอำยุจังหวัดเชยีงใหม่

    ไดม้กีำรพัฒนำคุณภำพ

    ชวีติที่ย่ังยืน โดยเฉพำะ

    กำรมสีุขภำพที่ดี

2. เพื่อใหน้ักกรีฑำผู้สูงอำยุ

    ไดพ้ัฒนำศักยภำพ

    ในเร่ืองของเทคนคิ

    กำรแขง่ขันกรีฑำ 

    เพื่อเป็นตัวแทนทมีชำตไิทย

    ในกำรเขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

    กรีฑำผู้สูงอำยุแหง่เอเชยี

    ในโอกำสตอ่ไป

3. เพื่อเปดิโอกำสใหผู้้สูงอำยุ

    มกีจิกรรมร่วมกัน

    ซึ่งจะสง่ผลดผีลดตีอ่ไป

    ในระยะยำวในกำรสง่เสริม

    สุขภำพกำยและสุขภำพจติ

จัดงบประมำณอุดหนุน

นักกรีฑำจังหวัดเชยีงใหม่

เขำ้ร่วมกำรแขง่ขันกรีฑำ

ผู้สูงอำยุชงิชนะเลศิ

แหง่ประเทศไทย

1. นักกรีฑำผู้สูงอำยุ

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดรั้บ

    กำรพัฒนำคุณภำพชวีติ

    ที่ย่ังยืน โดยเฉพำะ

    กำรมสีุขภำพที่ดี

2. นักกรีฑำผู้สูงอำยุไดรั้บ

    กำรพัฒนำศักยภำพ

    ในเร่ืองของเทคนคิ

    กำรแขง่ขันกรีฑำ 

    เพื่อเป็นตัวแทนทมีชำตไิทย

    เขำ้ร่วมกำรแขง่ขันกรีฑำ

    ผู้สูงอำยุแหง่เอเชยี

    ในโอกำสตอ่ไป

3. ผู้สูงอำยุไดรั้บกำรสง่เสริม

    สุขภำพกำยและสุขภำพจติ

    โดยกำรท ำกจิกรรมร่วมกัน

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 สง่เสริมและสนับสนุนสุขภำพ

กฬีำและนันทนำกำร

20,000,000 20,000,000 20,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

1. เพื่อสง่เสริมใหป้ระชำชน

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    มสีุขภำพพลำนำมัย

    ที่สมบูรณ์และแข็งแรง

    ทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำยและ

    จติใจ

2. เพื่อสร้ำงกำรมสีว่นร่วม

    ควำมสำมัคค ีกำรใช้

    เวลำวำ่งใหเ้ป็นประโยชน์

    สง่เสริมและปลูกฝัง

    คำ่ำนยิมที่ดตีอ่

    กำรออกก ำลังกำย

    และเลน่กฬีำใหก้ับ

    ประชำชนใน จ.เชยีงใหม่

3. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

    ใหห้นว่ยงำนตำ่ง ๆ

    ไดจ้ัดกจิกรรมกำร

    สง่เสริมสุขภำพ

    และนันทนำกำรใหก้ับ

    บุคลำกรในสังกัดและ

    ลูกจำ้งของตัวเอง

1. จัดและสง่เสริมสนับสนุน

    กำรสง่เสริมสุขภำพ

    กำรแขง่ขันกฬีำและ

    นันทนำกำรส ำหรับ

    ประชำชนเชยีงใหม ่ดังนี้

    - กลุม่เยำวชน

    - กลุม่ประชำชน

    - กลุม่นักเรียน นักศกึษำ

    - กลุม่คนพกิำรและ

       ผู้สูงอำยุ

    - กลุม่ขำ้รำชกำรพลเรือน

       ต ำรวจ ทหำร

    - สถำบันกำรศกึษำ/

       สว่นรำชกำรตำ่งๆ

    - สถำนประกอบกำร

    - กลุม่/องคก์รตำ่งๆ

    - ก ำนัน ผู้ใหญบ่ำ้น 

       สมำชกิสภำเทศบำล

       สมำชกิสภำ อบต.

       สมำชกิสภำ อบจ.

    - คณะผู้บริหำรและ

       เจำ้หนำ้ที่ของ 

       อบจ.เชยีงใหม่

1. จ ำนวน

ขอ้มูลเด็ก 

เยำวชนที่มี

ปัญหำทำง

สุขภำพ 

ยำเสพตดิและ

สังคมใน

เชยีงใหมล่ดลง

ตอ่เนื่อง

2. จ ำนวน

กจิกรรม 

โครงกำร

จัดสนับสนุน

สง่เสริมได้

ทั่วถงึทุก

กลุม่เปำ้หมำย

และทุกพื้นที่

3. มสีนำมกฬีำ

เพื่อบริกำร

จ ำนวน 2 แหง่

ณ โรงเรียน

บำ้นศำลำ

๑. ประชำชนใน จ.เชยีงใหม่

    มสีุขภำพพลำนำมัยที่ดี

    และมคีุณภำพชวีติที่ดขีึ้น  

๒. ประชำชนใน จ.เชยีงใหม่

    ใชเ้วลำวำ่งใหเ้กดิประโยชน์

    และตระหนักถงึคุณคำ่

    สุขภำพของตัวเอง

    โดยหันมำออกก ำลังกำย

    และดูแลสุขภำพมำกย่ิงขึ้น

๓. บุคลำกรในหนว่ยงำนตำ่งๆ

    ไดรั้บกำรพัฒนำ

    สมรรถภำพ มสีุขภำพที่ดี

    สง่ผลใหป้ระสทิธกิำพ

    ในกำรท ำงำนสูงขึ้น

4. ประชำชนหำ่งไกล

    จำกยำเสพตดิ อบำยมุข

    ตำ่งๆ และสำมำรถ

    ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหำ

    ครอบครัวได้
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

สง่เสริมและสนับสนุนสุขภำพ

กฬีำและนันทนำกำร

(ตอ่)

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

4. เพื่อสง่เสริมกำรเฝ้ำระวัง

    ปอ้งกัน แกไ้ขปัญหำ

    ครอบครัว

5. เพื่อสง่เสริมและพัฒนำ

    กำรกฬีำของจังหวัด

    เชยีงใหมใ่หไ้ปสู่

    ควำมเป็นเลศิและ

    เพื่อกำรอำชพีเพิ่มมำกขึ้น

2. จัดสร้ำงสนำมฟุตซอล

3. จัดสร้ำงสนำม

    วอลเลย์่บอล

4. ตดิตำมและประเมนิ

    ผลส ำเร็จ

5. สำมำรถสนับสนุน

    และพัฒนำกำรกฬีำ

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

    ไปสูค่วำมเป็นเลศิและ

    เพื่อกำรอำชพีเพิ่มมำกขึ้น
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 กำรแขง่ขันกฬีำนักเรียน 

นักศกึษำและประชำชน

ตำ้นยำเสพตดิจังหวัดเชยีงใหม่

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

๑. เพื่อใหน้ักเรียน นักศกึษำ

    และประชำชนไดใ้ช้

    เวลำวำ่งใหเ้กดิประโยชน ์

    ในกำรออกก ำลังกำย 

    ดว้ยกำรเลน่กฬีำหำ่งไกล

    จำกยำเสพตดิและ

    อบำยมุขตำ่ง ๆ  

๒. เพื่อจัดกำรแขง่ขันกฬีำ

    นักเรียน นักศกึษำ

    ในแตล่ะอ ำเภอรวม 

    ๒๕ อ ำเภอ เพื่อคัดเลอืก

    ตัวแทนไปแขง่ขัน

    ในระดับจังหวัดตอ่ไป

๓. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรกฬีำของเด็กนักเรียน 

    นักศกึษำในจังหวัด

    เชยีงใหมไ่ปสูค่วำมเป็นเลศิ

    และเพื่อกำรอำชพีตอ่ไป

๔. เพื่อสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    และสร้ำงรำยได้

    ใหจ้ังหวัดเชยีงใหม่

1. นักเรียน นักศกึษำ 

    ประชำชนในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม่

    รวม ๒๕ อ ำเภอ

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

1. ขอ้มูล

ปัญหำผู้ตดิ

ยำเสพตดิ

ในจังหวัด

เชยีงใหมล่ดลง

2. จ ำนวน

เหรียญรำงวัล

ที่ไดรั้บ

เพิ่มมำกขึ้น

๑. นักเรียน นักศกึษำและ

    ประชำชนไดใ้ชเ้วลำวำ่ง

    ใหเ้กดิประโยชนห์ำ่งไกล

    จำกยำเสพตดิ อบำยมุข

    ตำ่งๆ และสำมำรถปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหำ

    ครอบครัวได้

๒. ไดต้ัวแทนของแตล่ะ

    อ ำเภอมำแขง่ขันในระดับ

    จังหวัดตอ่ไป

๓. มกีำรพัฒนำกำรกฬีำ

    ของเด็กนักเรียน นักศกึษำ

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    ไปสูค่วำมเป็นเลศิและ

    เพื่ออำชพี

๔. สำมำรถสง่เสริมและ

    กระตุน้ใหจ้ังหวัด

    เชยีงใหม ่มกีำรพัฒนำ

    ดำ้นเศรษฐกจิ

    และกำรทอ่งเที่ยว

    อย่ำงตอ่เนื่อง
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 กำรแขง่ขันกฬีำเยำวชน

รอบคัดเลอืกภำค ๕

เยำวชนในจังหวัดเชยีงใหม่

และ ๗ จังหวัดภำคเหนอื

ตอนบน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

๑. เพื่อคัดเลอืกตัวแทน

    เยำวชนจำก ๗ จังหวัด

    ภำคเหนอืตอนบน

    เป็นตัวแทนของภำค ๕ 

    เพื่อเขำ้ร่วมแขง่ขันกฬีำ

    เยำชนแหง่ชำตติอ่ไป

๒. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรกฬีำของเยำวชน

    ในจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

    จังหวัดใกลเ้คยีงไปสู่

    ควำมเป็นเลศิและ

    เพื่ออำชพีตอ่ไป

3. เพื่อใชก้จิกรรมกฬีำ

    สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวและ

    สร้ำงรำยไดใ้หก้ับ

    จังหวัดเชยีงใหม่

4. เพื่อใหเ้ยำวชนใน

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดห้ันมำ

    สนใจในกำรออกก ำลังกำย

    โดยกำรเลน่กฬีำ

    เพื่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น

จัดกจิกรรม 

โครงกำร

สนับสนุน 

สง่เสริม

อย่ำงนอ้ย

ปลีะ 1 คร้ัง

1. ไดต้ัวแทนของแตล่ะ

    จังหวัดเขำ้มำร่วม

    กำรแขง่ขันเพื่อคัดเลอืก

    เป็นตัวแทนของภำค ๕ 

    เขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

    ในระดับประเทศตอ่ไป

2. มกีำรพัฒนำกำรกฬีำของ

    เยำวชนในจังหวัดเชยีงใหม่

    และจังหวัดใกลเ้คยีงไปสู่

    ควำมเป็นเลศิและ

    เพื่ออำชพีตอ่ไป

3. สำมำรถสง่เสริมและ

    กระตุน้ใหจ้ังหวัดเชยีงใหม่

    มกีำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิ

    และกำรทอ่งเที่ยวอย่ำง

    ตอ่เนื่อง

4. เยำวชนไดใ้ชเ้วลำวำ่ง

    ใหเ้กดิประโยชน ์และ

    มสีุขภำพแข็งแรง
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 กำรแขง่ขันกฬีำแหง่ชำติ

รอบคัดเลอืกภำค ๕

เยำวชนและประชำชน

ในจังหวัดเชยีงใหม่

และ ๗ จังหวัดภำคเหนอื

ตอนบน

5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

๑. เพื่อคัดเลอืกตัวแทน

    นักกฬีำจำก ๗ จังหวัด

    ภำคเหนอืตอนบน

    เป็นตัวแทนของภำค ๕ 

    เพื่อเขำ้ร่วมแขง่ขัน

    กฬีำแหง่ชำตติอ่ไป

๒. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรกฬีำของจังหวัด

    เชยีงใหมแ่ละจังหวัด

    ใกลเ้คยีงไปสูค่วำมเป็นเลศิ

    และเพื่ออำชพีตอ่ไป

๔. เพื่อสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    และสร้ำงรำยได ้ใหก้ับ

    จังหวัดเชยีงใหม่

๕. เพื่อใหเ้ด็ก เยำวชนและ

    ประชำชนในจังหวัด

    เชยีงใหม ่และจังหวัด

    ใกลเ้คยีงไดห้ันมำสนใจ

    ในกำรออกก ำลังกำย

    โดยกำรเลน่กฬีำเพื่อ

    สุขภำพเพิ่มมำกขึ้น

จัดกจิกรรม 

โครงกำร

สนับสนุน 

สง่เสริม

อย่ำงนอ้ย

ปลีะ 1 คร้ัง

1. เยำวชนและประชำชน

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ดเ้ขำ้ร่วม

    กำรแขง่ขันเพื่อคัดเลอืก

    เป็นตัวแทนของภำค ๕ 

    เขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

    ในระดับประเทศตอ่ไป

2. มกีำรพัฒนำกำรกฬีำ

    ของจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

    จังหวัดใกลเ้คยีง

    ไปสูค่วำมเป็นเลศิและ

    เพื่ออำชพีตอ่ไป

3. สำมำรถสง่เสริมและ

    กระตุน้ใหจ้ังหวัดเชยีงใหม่

    มกีำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิ

    และกำรทอ่งเที่ยว

    อย่ำงตอ่เนื่อง
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 กำรแขง่ขันกฬีำคนพกิำร

แหง่ชำตริอบคัดเลอืกภำค ๕

คนพกิำรในจังหวัดเชยีงใหม่

และ ๗ จังหวัดภำคเหนอื

ตอนบน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

๑. เพื่อคัดเลอืกตัวแทน

    นักกฬีำคนพกิำรจำก ๗ 

    จังหวัดภำคเหนอืตอนบน

    เป็นตัวแทนของภำค ๕  

    เพื่อเขำ้ร่วมแขง่ขันกฬีำ

    คนพกิำรแหง่ชำตติอ่ไป

๒. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรกฬีำคนพกิำร

    ของจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

    จังหวัดใกลเ้คยีง

    ไปสูค่วำมเป็นเลศิและ

    เพื่อกำรอำชพีตอ่ไป

3. เพื่อสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยว

    และสร้ำงรำยไดใ้หก้ับ

    จังหวัดเชยีงใหม่

จัดกจิกรรม 

โครงกำร

สนับสนุน 

สง่เสริม

อย่ำงนอ้ย

ปลีะคร้ัง

๑. คนพกิำร ไดใ้ชเ้วลำวำ่ง

    ใหเ้กดิประโยชน ์ 

๒. ไดต้ัวแทนของแตล่ะจังหวัด

    เขำ้ร่วมกำรแขง่ขัน

    เพื่อคัดเลอืกเป็นตัวแทน

    ของภำค ๕ เพื่อเขำ้ร่วม

    กำรแขง่ขันในระดับ

    ประเทศตอ่ไป

๓. มกีำรพัฒนำกำรกฬีำ

    คนพกิำรของจังหวัด

    เชยีงใหมแ่ละจังหวัด

    ใกลเ้คยีงไปสู่

    ควำมเป็นเลศิและ

    เพื่อกำรอำชพีตอ่ไป

๔. สำมำรถสง่เสริมและ

    กระตุน้ใหจ้ังหวัดเชยีงใหม่

    มกีำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกจิ

    และกำรทอ่งเที่ยว

    อย่ำงตอ่เนื่อง
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 กำรแขง่ขันกฬีำสมำพันธ ์

อบจ. ๑๗ จังหวัด ภำคเหนอื

๑. เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์

    ระหวำ่งคณะผู้บริหำร  

    สมำชกิสภำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัด ขำ้รำชกำร 

    ลูกจำ้งและพนักงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    ในเขต ๑๗ จังหวัด

    ภำคเหนอื

๒. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็น

    มติรไมตรี สำมัคครีะหวำ่ง

    องคก์รและหมูค่ณะ

    ตลอดจนสร้ำงคำ่นยิม

    กำรออกก ำลังกำย/

    เลน่กฬีำเพื่อสุขภำพ

๓. เพื่อใชก้จิกรรมกฬีำ

    สง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวและ

    สร้ำงรำยไดใ้หก้ับจังหวัด

    เชยีงใหมแ่ละจังหวัด

    ใกลเ้คยีง

- ร่วมกำรแขง่ขันกฬีำ

   สมำพันธ ์อบจ. 

   ๑๗ จังหวัด ภำคเหนอื

- คณะผู้บริหำร 

   สมำชกิสภำองคก์ำร

   บริหำรสว่นจังหวัด  

   ขำ้รำชกำร ลูกจำ้ง

   และพนักงำนของ

   องคก์ำรบริหำรสว่น

   จังหวัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จ ำนวน

เหรียญ

รำงวัลที่ได้

รับเพิ่มขึ้น

2. จ ำนวน

บุคลำกร

ทุกสว่น

รำชกำร

เขำ้ร่วม

ในกำร

แขง่ขันกฬีำ

ร้อยละ

60 ขึ้นไป

๑. คณะผู้บริหำรสมำชกิ

    สภำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัด ขำ้รำชกำร

    ลูกจำ้งและพนักงำนจำ้ง

    ขององคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัด 17 จังหวัด

    ภำคเหนอืมคีวำมสำมัคคี

    และมคีวำมสัมพันธ์

    ที่ดตีอ่กัน

๒. บุคลำกรขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดในเขต

    ๑๗ จังหวัดภำคเหนอื

    มเีจตคตทิี่ดตีอ่กัน

    มคีวำมร่วมมอืกัน

    ในกำรสร้ำงเครือขำ่ย

    ขององคก์ร

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 กำรแขง่ขันกฬีำทอ้งถิ่น

สัมพันธจ์ังหวัดเชยีงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ ำนวน

เหรียญรำงวัล

ที่ไดรั้บเพิ่มขึ้น

ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

1. เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์

    ระหวำ่งคณะผู้บริหำร  

    สมำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด 

    ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งและ

    พนักงำนขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด 

    เทศบำลและองคก์ำร

    บริหำรสว่นต ำบล

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมเป็น

    มติรไมตรีระหวำ่งองคก์ร

    ตลอดจนสร้ำงควำม

    สำมัคคใีนหมูค่ณะและ

    สร้ำงเครือขำ่ยระหวำ่ง

    องคก์ร

3. เพื่อใหค้ณะผู้บริหำร  

    สมำชกิสภำ ขำ้รำชกำร

    ลูกจำ้งและพนักงำน

    ขององคก์ำรบริหำร

    สว่นทอ้งถิ่นไดห้ันมำ

    สนใจในกำรออกก ำลังกำย

    โดยกำรเลน่กฬีำ

    เพื่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น

 - เจำ้ภำพกำรจัด

   กำรแขง่ขันกฬีำทอ้งถิ่น

   สัมพันธจ์ังหวัดเชยีงใหม่

 - คณะผู้บริหำร 

   สมำชกิสภำองคก์ำรบริหำร

   สว่นทอ้งถิ่น ขำ้รำชกำร

   ลูกจำ้งและพนักงำนจำ้ง

   องคก์ำรบริหำรสว่นทอ้งถิ่น

   ทัง้จังหวัดเชยีงใหม ่

   ทัง้ ๒๕ อ ำเภอ

1. บุคลำกรขององคก์ร

    ทอ้งถิ่นภำยใน

    จังหวัดเชยีงใหมม่สีุขภำพ 

    พลำนำมัยที่แข็งแรง

    สมบูรณ์ ตระหนักและ

    เห็นคุณคำ่ของกำร

    เลน่กฬีำและ

    กำรออกก ำลังกำย

2. บุคลำกรของทอ้งถิ่น

    ภำยในจังหวัดเชยีงใหม่

    ไดแ้สดงศักยภำพ

    ทำงดำ้นกฬีำและ

    สำนสัมพันธร่์วมกัน

    ทัง้ภำยในองคก์รเดยีวกัน

    และระหวำ่งองคก์ร

3. สง่เสริมกำรใชเ้วลำวำ่ง

    ใหเ้กดิประโยชนใ์ห้

    หำ่งไกลยำเสพตดิและ

    อบำยมุขตำ่งๆ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 1,000,000 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(สว่นสง่เสริม

กำรศกึษำฯ)

แขง่ขันกฬีำนักเรียน

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

แหง่ประเทศไทย รอบคัดเลอืก

ระดับภำคเหนอื คร้ังที่ 32

ประจ ำปกีำรศกึษำ 2557

1. นักกฬีำตัวแทนภำคเหนอื

    มศีักยภำพควำมเป็นเลศิ

    ทำงกำรกฬีำ

2. นักเรียนมสีุขภำพ

    พลำนำมัยที่ดแีละ

    ตระหนักเห็นคุณคำ่

    ของกำรออกก ำลังกำย

1. เพื่อจัดกำรแขง่ขันกฬีำ

    นักเรียนทอ้งถิ่น

    ภำคเหนอื (รอบคัดเลอืก)

    มุง่สูค่วำมเป็นเลศิ

    ระดับประเทศ

2. เพื่อใหน้ักเรียนไดม้ี

    สุขภำพพลำนำมัย

    ที่สมบูรณ์ แข็งแรง

    ทัง้ทำงดำ้นร่ำงกำย 

    และจติใจ

จ ำนวนเหรียญ

ที่ไดรั้บ

ในกำรแขง่ขัน

ระดับชำติ

ของภำคเหนอื

เพิ่มขึ้น

เจำ้ภำพจัดกำรแขง่ขันกฬีำ

นักเรียนองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย

รอบคัดเลอืกภำคเหนอื 

ร่วมกับกรมสง่เสริม

กำรปกครองทอ้งถิ่น
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.4. การส่งเสรมิสุขภาวะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 60,000,000 60,000,000 60,000,000 กองชำ่งปอ้งกันและควบคุมกำรแพร่

ระบำดของโรคตดิตอ่

1. เพื่อปอ้งกันและควบคุม

    กำรแพร่ระบำดของ

    โรคตดิตอ่ เชน่ 

    โรคไขห้วัดนก 

    โรคไขเ้ลอืดออก 

    โรคไขห้วัดใหญ่

    สำยพันธุใ์หม ่2009 ฯลฯ

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อรณรงคป์ระชำสัมพันธ์

    ใหป้ระชำชนมคีวำมรู้และ

    ควำมเขำ้ใจ ในกำรเฝ้ำ

    ระวังและกำรปอ้งกัน

    จำกโรคตดิตอ่

3. เพื่อก ำจัดเชื้อโรคตดิตอ่

    และแหลง่เพำะพันธุ์

    เชื้อโรคตดิตอ่

จัดกจิกรรมในรูปแบบตำ่ง ๆ 

เชน่

1. อบรม สัมมนำ

2. นทิรรศกำร

3. จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์

    หลำยรูปแบบ เชน่ 

    สปอตโฆษณำวทิยุและ

    สถำนโีทรทัศน ์ 

    ปำ้ยประชำสัมพันธ ์

    แผ่นพับและสติ๊กเกอร์ ฯลฯ

4. จัดซื้อสำรเคม ีวัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เพื่อใชใ้นกำร 

    ปอ้งกันและควบคุม

    กำรแพร่ระบำดของ

    โรคตดิตอ่

5. พน่สำรเคมเีพื่อก ำจัด

    โรคตดิตอ่

จ ำนวน

กจิกรรมที่

สนับสนุน

กำรปอ้งกัน

และควบคุม

กำรแพร่

ระบำดของ

โรคตดิตอ่

5 คร้ัง/ปี

1. สำมำรถปอ้งกันและ

    ควบคุมกำรแพร่ระบำดของ

    โรคตดิตอ่ตำ่ง ๆ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหมไ่ด้

2. ประชำชนมคีวำมรู้และ

    ควำมเขำ้ใจ ในกำรเฝ้ำ

    ระวังและปอ้งกันตัว 

    จำกโรคตดิตอ่

3. สำมำรถก ำจัดเชื้อโรค

    ตดิตอ่และแหลง่เพำะพันธุ์

    เชื้อโรคตดิตอ่
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ออกหนว่ยเคลื่อนที่

ขององคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อประชำสัมพันธ ์เผยแพร่

    ขำ่วสำร และเพิ่มควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในบทบำท

    ภำรกจิ ผลกำรด ำเนนิงำน

    ของปทีี่ผ่ำนมำตลอดจน

    รับฟังควำมคดิเห็นของ

    ประชำชนในพื้นที่ที่มตีอ่

    องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี

    ในชุมชน รู้จักเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่

    และร่วมแรงร่วมใจของคน

    ในพื้นที่

3. เพื่อพบปะเย่ียมเยือนและ

    ใหบ้ริกำรดำ้นตำ่ง ๆ แก่

    ประชำชนในพื้นที่

1. คณะผู้บริหำรและ

    เจำ้หนำ้ที่ อบจ.เชยีงใหม่

    ไดร่้วมพบปะประชำชน

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

    ทัง้ 25 อ ำเภอ

2. จัดกจิกรรมดำ้นกำร

    สง่เสริมกำรพัฒนำอำชพี

3. จัดกจิกรรมนทิรรศกำร 

    เผยแพร่ประชำสัมพันธ ์

    ขำ่วสำร สร้ำงควำมรู้ 

    ควำมเขำ้ใจในบทบำท

    ภำรกจิขององคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

ประชำชน

ที่ไดรั้บทรำบ

ขอ้มูลขำ่วสำร

1. องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมไ่ดเ้ผยแพร่

    ประชำสัมพันธข์ำ่วสำร 

    ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

    ในบทบำทภำรกจิ 

    ผลกำรด ำเนนิงำนปทีี่

    ผ่ำนมำ ตลอดจนรับฟัง

    ควำมคดิเห็นของประชำชน

    ในพื้นที่

2. ประชำชนในพื้นที่

    มคีวำมสำมัคค ีรู้จัก

    เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่และ

    ร่วมแรงร่วมใจกัน

3. องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ไดพ้บปะ

    เย่ียมเยือนและใหบ้ริกำร

    ดำ้นตำ่ง ๆ แกป่ระชำชน
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

1. ผู้เขำ้รับกำรอบรมไดน้ ำ

    ควำมรู้ไปประกอบอำชพี

    และสร้ำงประโยชนต์อ่

    สว่นรวมยกระดับคุณภำพ

    ชวีติที่ดขีึ้น

2. ผู้ประกอบกำรและ

    กลุม่อำชพี OTOP ในแตล่ะ

    อ ำเภอ มกีำรพัฒนำและ

    มศีักยภำพในกำร

    ประกอบกำรเพิ่มมำกขึ้น

พัฒนำอำชพี และสง่เสริม

กำรมงีำนท ำใหก้ับประชำชน

ในจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหผู้้เขำ้รับกำรอบรม

    ไดน้ ำควำมรู้ไปประกอบ

    อำชพีและสร้ำงประโยชน์

    ตอ่สว่นร่วม ยกระดับ

    คุณภำพชวีติของตนเอง

    และครอบครัว

2. เพื่อพัฒนำและสง่เสริม

    ศักยภำพใหแ้กผู้่ประกอบกำร

    และกลุม่อำชพี OTOP 

    ในแตล่ะอ ำเภอ

กลุม่ผู้ประกอบกำร

ประเภทตำ่ง ๆ 

และกลุม่ผู้วำ่งงำน

ในจังหวัดเชยีงใหม่

1. จ ำนวน

กจิกรรม

ที่สง่เสริม

และพัฒนำ

อำชพีฯ

2. จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

3. จ ำนวน

ผู้วำ่งงำน

ลดลง
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 909,000 - -กำรพัฒนำบุคลำกร

เพื่อแกไ้ขปัญหำ

กำรขำดแคลนแรงงำน

ในอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว

สำขำกำรผสมเคร่ืองดื่ม

1. เพื่อใหผู้้เขำ้อบรมมทีักษะ

    ควำมรู้ ดำ้นกำรผสม

    เคร่ืองดื่ม

2. เพื่อใหผู้้เขำ้อบรม

    มแีนวคดิสร้ำงสรรค์

    ในกำรคดิคน้สูตร

    เคร่ืองดื่มใหม ่ๆ

3. เพื่อใหผู้้เขำ้อบรมสำมำรถ

    น ำควำมรู้ไปประกอบอำชพี

อบรมใหค้วำมรู้แก่

แรงงำนใหม ่ผู้วำ่งงำน 

แรงงำนทั่วไป 

สำขำกำรผสมเคร่ืองดื่ม

จ ำนวน 100 คน

ระยะเวลำกำรฝึก 120 ชม.

(จ ำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 20 คน)

ร้อยละ

ของผู้ผ่ำน

กำรอบรม

มงีำนท ำ

ไมต่่ ำกวำ่

ร้อยละ 50

1. ผู้ผ่ำนกำรอบรมมทีักษะ

    ควำมรู้ ดำ้นกำรผสม

    เคร่ืองดื่ม

2. ผู้ผ่ำนกำรอบรม

    มแีนวคดิสร้ำงสรรค์

    ในกำรคดิคน้สูตร

    เคร่ืองดื่มใหม ่ๆ

3. ผู้ผ่ำนกำรอบรมน ำควำมรู้

    ควำมสำมำรถไปใชใ้นกำร

    ประกอบอำชพี

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนำ

ฝีมอืแรงงำน

จังหวัดเชยีงใหม่
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 1,818,000 - -กำรพัฒนำบุคลำกร

เพื่อแกไ้ขปัญหำ

กำรขำดแคลนแรงงำน

ในอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว

สำขำกำรประกอบอำหำรไทย

รองรับนโยบำยครัวไทย

สูค่รัวโลก

1. เพื่อใหแ้รงงำนไดรั้บ

    กำรพัฒนำทักษะฝีมอื

    ในกำรเป็นผู้ประกอบอำหำร

2. เพื่อแกไ้ขปัญหำ

    กำรขำดแคลนแรงงำน

    ในอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว

    และบริกำร

3. เพื่อใหส้ถำนประกอบกำร

    ไดแ้รงงำนที่มทีักษะฝีมือ

อบรมใหค้วำมรู้แก่

แรงงำนใหม ่ผู้วำ่งงำน 

สำขำกำรประกอบอำหำรไทย

กำรประกอบอำหำรพื้นเมอืง

กำรประกอบอำหำรฮำลำล

และกำรท ำขนมไทย

จ ำนวน 200 คน

ระยะเวลำกำรฝึก 120 ชม.

(จ ำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 20 คน)

ร้อยละ

ของผู้ผ่ำน

กำรอบรม

มงีำนท ำ

ไมต่่ ำกวำ่

ร้อยละ 50

1. แรงงำนมคีวำมรู้และ

    มทีักษะฝีมอืในกำร

    ประกอบอำหำร

2. สำมำรถบรรเทำปัญหำ

    กำรขำดแคลนแรงงำน

    ในอุตสำหกรรมทอ่งเที่ยว

    และบริกำร

3. สถำนประกอบกำร

    ไดแ้รงงำนที่มทีักษะฝีมอื

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

ร่วมกับ

ศูนย์พัฒนำ

ฝีมอืแรงงำน

จังหวัดเชยีงใหม่
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

สง่เสริมกำรมสีว่นร่วม

ของประชำชนในกำรพัฒนำ

ทอ้งถิ่นองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชำชนมี

    โอกำสในกำรฝึกอบรม 

    สร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

    และตระหนักถงึ

    ปัญหำตำ่ง ๆ ที่เกดิขึ้น

    ในชุมชน

2. เพื่อเป็นกำรกระตุน้ให้

    ประชำชนในชุมชน

    มคีวำมคดิกวำ้งไกล

    มองปัญหำและสำมำรถ

    น ำควำมรู้ที่ไดรั้บไปแกไ้ข

    ปัญหำอย่ำงมเีหตุผล

3. เพื่อใหม้กีำรแลกเปลี่ยน

    ควำมคดิเห็น และสร้ำง

    กำรมสีว่นร่วมในกำร

    พัฒนำทอ้งถิ่น

ฝึกอบรมสัมมนำหรือใหค้วำมรู้

ทำงสื่อตำ่งๆ เผยแพร่ควำมรู้

ดำ้นประชำธปิไตย ดำ้นสังคม

ดำ้นกำรเมอืงทอ้งถิ่น และ

กระบวนกำรมสีว่นร่วมของ

ภำคประชำชนในกำรพัฒนำ

ทอ้งถิ่นแกป่ระชำชนในพื้นที่

25 อ ำเภอในจังหวัดเชยีงใหม่

ร้อยละของ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

1. ประชำชนมคีวำมรู้

    ควำมเขำ้ใจและตระหนัก

    ถงึปัญหำตำ่งๆ ที่เกดิขึ้น

    ในชุมชน

2. ประชำชนน ำควำมรู้

    ไปปรับใชแ้กป้ัญหำของ

    ชุมชนไดอ้ย่ำงเหมำะสม

    กับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน

3. ประชำชนไดแ้ลกเปลี่ยน

    ควำมคดิเห็น และร่วมเป็น

    สว่นหนึ่งของกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น
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5. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.5. การส่งเสรมิการเรยีนรู้ของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 100,000 100,000 100,000 กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

7 ปรับปรุงซอ่มแซมและ

ตอ่เตมิหอประชุมอ ำเภอพร้ำว 

ที่วำ่กำรอ ำเภอพร้ำว 

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อมสีถำนที่ส ำหรับรองรับ

กำรจัดงำนรัฐพธิ ีกจิกรรม

ทำงดำ้นวชิำกำรและดำ้น

นันทนำกำรตำ่งๆ

ปรับปรุง ซอ่มแซม 

และตอ่เตมิหอประชุม 

อ ำเภอพร้ำว จังหวัดเชยีงใหม่

4,660,000 - - กอ่สร้ำง

แลว้เสร็จ

มสีถำนที่จัดงำนรัฐพธิี

กจิกรรมทำงดำ้นวชิำกำรและ

ดำ้นนันทนำกำรตำ่งๆ

กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

8 ปรับปรุงซอ่มแซมและ

ตอ่เตมิหอประชุมอ ำเภอแมว่ำง

ที่วำ่กำรอ ำเภอแมว่ำง 

อ ำเภอแมว่ำง จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อมสีถำนที่ส ำหรับรองรับ

กำรจัดงำนรัฐพธิ ีกจิกรรม

ทำงดำ้นวชิำกำรและดำ้น

นันทนำกำรตำ่งๆ

ปรับปรุง ซอ่มแซม 

และตอ่เตมิหอประชุม 

อ ำเภอแมว่ำง จังหวัดเชยีงใหม่

734,000 - - กอ่สร้ำง

แลว้เสร็จ

มสีถำนที่จัดงำนรัฐพธิี

กจิกรรมทำงดำ้นวชิำกำรและ

ดำ้นนันทนำกำรตำ่งๆ

กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)

สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์

ดำ้นกำรเมอืงกำรปกครอง

และกฏหมำยสูป่ระชำชน

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเป็นกำรประสำนงำน

    กำรมสีว่นร่วมเพื่อชว่ยเหลอื

    กันในทุกภำคสว่น

2. เพื่อเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ 

    ควำมเขำ้ใจระหวำ่งภำครัฐ

    และประชำชน

3. เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์

    ใหค้วำมรู้แนวทำงปฏบิัติ

    ในดำ้นกำรเมอืง 

    กำรปกครองและ

    ดำ้นกฎหมำยส ำหรับ

    ประชำชน

กำรประชำสัมพันธ ์

และกำรจัดท ำสื่อ

ประชำสัมพันธต์ำ่งๆ

ใหแ้ก ่ประชำชน / เยำวชน

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

25 อ ำเภอ

ร้อยละของ

ประชำชน

ที่มคีวำมรู้

ดำ้นกำรเมอืง

กำรปกครอง

1. ทุกภำคสว่นมสีว่นร่วม

    ในกำรชว่ยเหลอืปอ้งกัน

    และแกไ้ขปัญหำดำ้นตำ่งๆ 

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. สำมำรถสร้ำงเสริมควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจระหวำ่งภำครัฐ

    และประชำชน

3. ประชำชนมคีวำมรู้และ

    แนวทำงปฏบิัตทิี่ถูกตอ้ง

    ดำ้นกำรเมอืงกำรปกครอง

    และดำ้นกฎหมำยส ำหรับ

    ประชำชน
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับ

สตรีจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหส้ตรีไดต้ระหนัก

    ถงึบทบำทหนำ้ที่และคุณคำ่

    ของตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นปัญหำ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. เพื่อใหส้ตรีมโีอกำสไดรั้บ

    กำรฝึกอำชพีที่เหมำะสม 

    มรีำยได ้น ำมำเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของ

    สังคมในกำรอยู่ร่วมกัน

    อย่ำงมคีุณคำ่

จัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์

กำรออกร้ำนแสดงสนิคำ้ 

กำรจัดประชุม สัมมนำ/

กจิกรรมแกส่ตรีที่มภีูมลิ ำเนำ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

สตรีที่

เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

สำมำรถ

ชว่ยเหลอื

ตนเองไดแ้ละ

มรีำยไดเ้ลี้ยง

ตัวเอง

1. สตรีไดเ้ห็นคุณคำ่ของ

    ตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิใน

    ครอบครัว ไมเ่ป็นปัญหำ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. สตรีไดรั้บกำรฝึกอำชพี

    ที่เหมำะสม มรีำยไดเ้ลี้ยง

    ตนเองและครอบครัวได้

3. สังคมใหก้ำรยอมรับ

    สำมำรถอยู่ร่วมกันและ

    เห็นถงึคุณคำ่ของกันและกัน

5.6. พัฒนาคุณภาพชวิีตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชวิีตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับ

ผู้สูงอำยุจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหผู้้สูงอำยุไดต้ระหนัก

    ถงึบทบำทหนำ้ที่และคุณคำ่

    ของตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นปัญหำ

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผู้้สูงอำยุมโีอกำส

    ไดรั้บกำรฝึกอำชพีที่

    เหมำะสม 

3. เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของ

    สังคมในกำรอยู่ร่วมกัน

    อย่ำงมคีุณคำ่

จัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์

กำรออกร้ำนแสดงสนิคำ้ 

กำรจัดประชุม สัมมนำ/

ฝึกอบรมแกผู้่สูงอำยุ

ที่มภีูมลิ ำเนำในพื้นที่

จังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

ผู้สูงอำยุที่

เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

สำมำรถ

ชว่ยเหลอื

ตัวเองไดแ้ละ

มอีำชพีเลี้ยง

ตัวเอง

1. ผู้สูงอำยุไดเ้ห็นคุณคำ่ของ

    ตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นภำระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผู้สูงอำยุไดรั้บกำรฝึก

    อำชพีที่เหมำะสม มรีำยได ้

    เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

3. สังคมใหก้ำรยอมรับ

    สำมำรถอยู่ร่วมกันและ

    เห็นถงึคุณคำ่ของกันและกัน
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชวิีตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับ

ผู้พกิำรจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหผู้้พกิำรไดต้ระหนัก

    ถงึบทบำทหนำ้ที่และคุณคำ่

    ของตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นปัญหำ

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผู้้พกิำรมโีอกำสได้

    รับกำรฝึกอำชพีที่เหมำะสม

    มรีำยได ้น ำมำเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของ

    สังคมในกำรอยู่ร่วมกัน

    อย่ำงมคีุณคำ่

จัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์

กำรออกร้ำนแสดงสนิคำ้ 

กำรจัดประชุม สัมมนำ/

ฝึกอบรม กำรจัดกจิกรรม

เนื่องในวันผู้พกิำรแหง่ชำติ

แกผู้่พกิำรที่มภีูมลิ ำเนำ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

ผู้พกิำรที่

เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

สำมำรถ

ชว่ยเหลอื

ตนเองไดแ้ละ

มรีำยไดเ้ลี้ยง

ตัวเอง

1. ผู้พกิำรไดเ้ห็นคุณคำ่ของ

    ตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นภำระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผู้พกิำรไดรั้บกำรฝึก

    อำชพีที่เหมำะสม มรีำยได ้

    เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

3. สังคมใหก้ำรยอมรับ

    สำมำรถอยู่ร่วมกันและ

    เห็นถงึคุณคำ่ของกันและกัน
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชวิีตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยพัฒนำ

เศรษฐกจิฯ)

พัฒนำคุณภำพชวีติใหก้ับ

ผู้ดอ้ยโอกำสและผู้ปว่ยเอดส์

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหผู้้ดอ้ยโอกำสและ

    ผู้ปว่ยเอดส ์ไดต้ระหนักถงึ

    บทบำทหนำ้ที่และคุณคำ่

    ของตนเอง รู้จักวธิกีำร

    ดูแลตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิ

    ในครอบครัว ไมเ่ป็นปัญหำ

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผู้้ดอ้ยโอกำสและ

    ผู้ปว่ยเอดส ์ไดรั้บกำรฝึก

    อำชพีที่เหมำะสม มรีำยได้

    น ำมำเลี้ยงตนเองและ

    ครอบครัว

3. เพื่อใหเ้ป็นที่ยอมรับของ

    สังคมในกำรอยู่ร่วมกัน

    อย่ำงมคีุณคำ่

จัดกจิกรรมประชำสัมพันธ์

กำรออกร้ำนแสดงสนิคำ้ 

กำรจัดประชุม สัมมนำ/

ฝึกอบรมแกผู้่ดอ้ยโอกำส

และผู้ปว่ยเอดสท์ี่มภีูมลิ ำเนำ

ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

ผู้ดอ้ยโอกำส

และ

ผู้ปว่ยเอดส์

ที่เขำ้ร่วม

โครงกำร

สำมำรถ

ชว่ยเหลอื

ตนเองไดแ้ละ

มรีำยไดเ้ลี้ยง

ตัวเอง

1. ผู้ดอ้ยโอกำสและ

    ผู้ปว่ยเอดส ์ไดต้ระหนัก

    ถงึบทบำทหนำ้ที่และคุณคำ่

    ของตนเอง รู้จักวธิกีำรดูแล

    ตนเองเบื้องตน้ ลดภำระ

    กำรดูแลใหแ้กส่มำชกิใน

    ครอบครัว ไมเ่ป็นภำระของ

    ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. ผู้ดอ้ยโอกำสและ

    ผู้ปว่ยเอดสไ์ดรั้บกำรฝึก

    อำชพีที่เหมำะสม มรีำยได้

    เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

3. สังคมใหก้ำรยอมรับ

    สำมำรถอยู่ร่วมกันและ

    เห็นถงึคุณคำ่ของกันและกัน
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6. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชวิีตของเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 150,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

6 700,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

ซอ่มแซม ปรับปรุง 

อำคำรเรือนนอน 

สถำนสงเครำะหค์นชรำ

วัยทองนเิวศน์

เพื่อปรับปรุงอำคำร

เรือนนอนใหไ้ดม้ำตรฐำน 

สร้ำงควำมปลอดภัยและ

สะดวกสบำย มสีภำพแวดลอ้ม

ที่เหมำะสมกับผู้รับบริกำร

ซอ่มแซม ปรับปรุง

อำคำรเรือนนอน 5 

ตำมแบบแปลนขององคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ควำมพงึพอใจ

ของผู้รับบริกำร

ผู้รับบริกำรมคีวำมปลอดภัย

ไดรั้บควำมสะดวกสบำย

มสีภำพแวดลอ้มที่เหมำะสม

ในกำรใชอ้ำคำรเรือนนอน

สนับสนุนและสง่เสริม

กจิกรรมของสถำนสงเครำะห์

คนชรำวัยทองนเิวศน์

1. เพื่อเป็นกำรพัฒนำจติใจ

    และสง่เสริมคุณภำพชวีติ

    ของผู้สูงอำยุ

2. เพื่อใหผู้้สูงอำยุไดพ้ัฒนำ

    ศักยภำพชวีติตนเองและ

    มคีวำมสุขในบัน้ปลำย

    ของชวีติ

3. เพื่อสง่เสริมกำรมสีว่นร่วม

    ของผู้รับบริกำรประเภท

    สำมัญและประเภทพเิศษ

4. เพื่อเป็นกำรสบืสำนประเพณี

    วัฒนธรรมที่ดงีำมของไทย

    ในเทศกำลตำ่ง ๆ

จัดกจิกรรมตำมประเพณี 

และกจิกรรมฝึกอบรม

ศกึษำดูงำนของผู้สูงอำยุ

ของสถำนสงเครำะหค์นชรำ

วัยทองนเิวศน์

จ ำนวน

กจิกรรมตำม

ประเพณี 

และกจิกรรม

ฝึกอบรม

ศกึษำดูงำน

ของผู้สูงอำยุ

ของสถำน

สงเครำะห์

คนชรำ

วัยทองนเิวศน์

1. ผู้สูงอำยุไดรั้บกำรพัฒนำ

    ดำ้นจติใจและมคีุณภำพชวีิต

    ที่ดขีึ้น

2. ผู้สูงอำยุมศีักยภำพในกำร

    ด ำเนนิชวีติและมคีวำมสุข

    ในบัน้ปลำยของชวีติ

3. ผู้รับริกำรทัง้สองประเภท

    ไดม้สีว่นร่วมในกจิกรรม

    ร่วมกัน

4. สำมำรถอนุรักษแ์ละ

    ร่วมสบืสำนประเพณี

    วัฒนธรรมที่ดงีำมของไทย

    ในเทศกำลตำ่ง ๆ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6. การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบยีบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 6,500,000 6,500,000 6,500,000 กองชา่ง

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยนื และ 4. การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยในชุมชน

6.1. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รณรงคใ์หค้วามรู้

ดา้นการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหป้ระชาชนและ

ทุกภาคสว่นมสีว่นร่วม

ในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จัดกจิกรรมรณรงคใ์นรูปแบบ

ตา่งๆ อาทเิชน่ อบรม สัมมนา 

นทิรรศการ ฯลฯ รวมทัง้

จัดท าสื่อในรูปแบบตา่งๆ 

เชน่  ปา้ยประชาสัมพันธ ์ 

แผ่นพับ โปสเตอร์ สติ๊กเกอร์  

แผ่น CD-ROM ฯลฯ

ร้อยละของ

ความพงึ

พอใจ

ผู้เขา้ร่วม

กจิกรรมหรือ

โครงการ

ประชาชนทุกภาคสว่นร่วมมอื

กันในการปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

ผ.01 
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดเจาะบอ่บาดาล 1. วัสดุเชื้อเพลงิและ

    สารหลอ่ลื่น

4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองชา่ง

2. วัสดุกอ่สร้างส าหรับ

    งานขุดเจาะบอ่บาดาล

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

3. วัสดุวทิยาศาสตร์และ

    การแพทย์

450,000 450,000 450,000

4. คา่ธรรมเนยีมและ

    คา่ลงทะเบยีนตา่งๆ 

    ของงานขุดเจาะบอ่บาดาล

100,000 100,000 100,000

5. คา่จา้งเหมา

    ขุดเจาะบอ่บาดาล 

    พื้นที่จังหวัดเชยีงใหม ่

    จ านวน 25 อ าเภอ 

    จ านวน 42 เขต ๆ ละ

    3 บอ่ ความลกึประมาณ

    120 เมตร ชนดิทอ่ PVC

    ชัน้ 13.5 ขนาด dai.6"

    จ านวน 126 บอ่ ๆ ละ

    385,000 บาท

48,510,000 - -

1. เพื่อชว่ยเหลอืใหป้ระชาชน

    มนี้ าใชส้ าหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชว่ยบรรเทาภัยแลง้

    จากการขาดน้ าใช้

    ในการเกษตรแกเ่กษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใชน้้ า

1. ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ

    การอุปโภค บริโภค

2. สามารถบรรเทาปัญหา

    การขาดน้ าใชใ้นการเกษตร

    แกเ่กษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปัญหา

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 กอ่สร้างพนังกันดนิ

ขา้งล าน้ าฝาง บา้นสันโคง้

หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา

เชื่อมบา้นหว้ยปู หมูท่ี่ ๑ 

ต าบลทา่ตอน อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม ่(130)

1. เพื่อปอ้งกันการพังทลาย

    ของตลิ่ง

2. เพื่อใหก้ารระบายน้ าเป็นไป

    อย่างสะดวกและไมเ่กดิ

    ปัญหาน้ าทว่ม

กวา้ง 3 เมตร 

ยาว 150 เมตร

2,800,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. สามารถปอ้งกัน

    การพังทลายของตลิ่ง

2. การระบายน้ าเป็นไป

    อย่างสะดวกและไมเ่กดิ

    ปัญหาน้ าทว่ม

กองชา่ง 

ฝ่ายส ารวจ

3 กอ่สร้างพนังกันดนิ 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ล าเหมอืงปา่จู ้บา้นมะจ าโรง

หมูท่ี่ ๑๔ ต าบลยุหวา่ 

(เขต ทต.สันปา่ตอง) 

เชื่อมบา้นตน้ผ้ึง หมูท่ี่ ๙ 

ต าบลยุหวา่ (เขต ทต.ยุหวา่) 

อ าเภอสันปา่ตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่(129)

1. เพื่อปอ้งกันการพังทลาย

    ของตลิ่ง

2. เพื่อใหก้ารระบายน้ าเป็นไป

    อย่างสะดวกและไมเ่กดิ

    ปัญหาน้ าทว่ม

ความสูงรวมฐาน 2 เมตร 

ยาว 240 เมตร

1,950,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. สามารถปอ้งกัน

    การพังทลายของตลิ่ง

2. การระบายน้ าเป็นไป

    อย่างสะดวกและไมเ่กดิ

    ปัญหาน้ าทว่ม

กองชา่ง 

ฝ่ายส ารวจ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลัดฯ

(ฝ่ายพัฒนา

เศรษฐกจิฯ)

6.3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ปอ้งกัน บ าบัด แกไ้ข

ปัญหาอาชญากรรม 

และปัญหายาเสพตดิ

1. เพื่อรณรงค ์ปลูกจติส านกึ

    สร้างกระแสตอ่ตา้น

    ยาเสพตดิ

2. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    การจัดกจิกรรมให้

    กลุม่เยาวชนใชเ้วลาวา่ง

    ใหเ้กดิประโยชน์

3. เพื่อสง่เสริมการมสีว่นร่วม

    ของชุมชนในการปอ้งกัน

    ปัญหาอาชญากรรมและ

    ปัญหายาเสพตดิ

4. เพื่อฟื้นฟู บ าบัด และ

    พัฒนาสมรรถภาพ

    ผู้ตดิยาเสพตดิในจังหวัด

    เชยีงใหม่

5. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    นโยบายรัฐ

ประชาชน กลุม่เด็กและ

เยาวชนในสถานศกึษา

ที่เป็นกลุม่เสี่ยงตอ่การคา้

หรือเสพยาเสพตดิ

จ านวน

กจิกรรม

ที่สนับสนุน

การแกไ้ข

ปัญหา

อาชญากรรม

และยาเสพตดิ

1. เยาวชนและประชาชน

    มจีติส านกึ มสีว่นร่วม

    ตอ่ตา้นยาเสพตดิ

2. เยาวชนใชเ้วลาวา่ง

    ในการท ากจิกรรมที่เป็น

    ประโยชนม์ากขึ้น

3. ชุมชนเขา้มามสีว่นร่วม

    ในการปอ้งกันและแกไ้ข

    ปัญหาอาชญากรรม

    และยาเสพตดิ

4. ผู้ตดิยาเสพตดิไดรั้บ

    การฟื้นฟู บ าบัดและพัฒนา

    สมรรถภาพ

5. มสีว่นร่วมในการสง่เสริม 

    สนับสนุนการด าเนนิ

    นโยบายของรัฐใหบ้รรลุผล

    ส าเร็จ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

2 1. วัสดุ เคร่ืองมอื อุปกรณ์ 

    ที่ใชใ้นงานปอ้งกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย เชน่

    สายสง่น้ าแรงดันสูง 

    รองเทา้ ชุดกันฝน 

    หมวกนริภัย ถุงมอื 

    ขอ้ตอ่ ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 กองชา่ง

2. น้ ามันเชื้อเพลงิและ

    สารหลอ่ลื่นตา่งๆ ส าหรับ

    ยานพาหนะของ

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอ้มและ

    เคร่ืองมอืเคร่ืองใชต้า่งๆ

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

6.4. เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ฝีกอบรมและฝึกซอ้ม

แผนปอ้งกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ

และความช านาญในการ

ปฏบิัตงิาน ดา้นการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

แกผู้่เขา้รับการฝึกอบรม 

และฝึกซอ้มแผนปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

บุคคลากรสังกัดอบจ.เชยีงใหม ่

เจา้หนา้ที่ อปท. อื่น หนว่ยงาน

ที่เกี่ยวขอ้ง และประชาชนทั่วไป

1. จ านวน

กจิกรรม

การฝึกอบรม

5 คร้ัง/ปี

2. จ านวน

ผู้เขา้ร่วม

กจิกรรม

200 คน/คร้ัง

ผู้เขา้รับการฝึกอบรม

มคีวามรู้ ทักษะ และ

ความช านาญในการปฏบิัตงิาน

ดา้นการปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เพิ่มประสทิธภิาพ 

ในการบริหารและ

การบริการดา้นการปอ้งกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

1. เพื่อใหม้วีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใชท้ี่จ าเป็น 

    ส าหรับเพิ่มประสทิธภิาพ

    ในการปฏบิัตงิานปอ้งกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

2. เพื่ออ านวยความสะดวก

    และเพิ่มความรวดเร็ว

    ในการปฏบิัตงิานของ

    เจา้หนา้ที่

จ านวนวัสดุที่

ไดรั้บมาตรฐาน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใชพ้อเพยีง

    ในการปฏบิัตงิานปอ้งกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

2. เจา้หนา้ที่ปฏบิัตงิาน

    ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1. คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุง

    ครุภัณฑย์านพาหนะ

    และขนสง่ตา่งๆ เชน่ 

    รถดับเพลงิ รถบรรทุกน้ า

    รถดูดสิ่งโสโครกปฏกิูล 

    รถกวาดดูดฝุ่น 

    รถกระเชา้ไฟฟา้ 

    รถบรรทุก ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ

ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บการ

บ ารุงรักษา

กองชา่ง

2. คา่วัสดุส าหรับครุภัณฑ์

    งานบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอ้ม เชน่ 

    เคร่ืองย่อยกิ่งไม ้

    เคร่ืองพน่สารเคม ี

    เคร่ืองตรวจวัดฝุ่นละออง

    ขนาดเล็ก เคร่ืองก าเนดิ

    ไฟฟา้ฉุกเฉนิ ฯลฯ

900,000 900,000 900,000

3. คา่วัสดุยานพาหนะและ

    ขนสง่ ส าหรับใช้

    ในการปฏบิัตงิานของ

    ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย

    และสิ่งแวดลอ้ม

800,000 800,000 800,000

บ ารุงรักษาหรือซอ่มแซม

ทรัพย์สนิงานบรรเทา

สาธารณภัย

1. เพื่อบ ารุงรักษาหรือ

    ซอ่มแซมทรัพย์สนิของ

    อบจ.เชยีงใหมท่ี่ใช้

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอ้ยู่ในสภาพดี

    พร้อมส าหรับการปฏบิัตงิาน

2. เพื่อบ ารุงรักษาหรือ

    ซอ่มแซมทรัพย์สนิของ

    อบจ.เชยีงใหม ่ใหม้สีภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

1. ทรัพย์สนิของ 

    อบจ.เชยีงใหมท่ี่ใช้

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยู่ในสภาพด ีพร้อมที่จะ

    ปฏบิัตงิาน

2. ทรัพย์สนิของ 

    อบจ.เชยีงใหม ่มสีภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมคีวามปลอดภัย

    ตอ่การใชง้าน
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.4. เสรมิสร้างประสทิธภิาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 10,000,000 10,000,000 10,000,000 กองชา่งปอ้งกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อปอ้งกันและบรรเทา

    สาธารณภัย ใหแ้กป่ระชาชน

    ในพื้นที่อ าเภอตา่งๆของ

    จังหวัดเชยีงใหม ่ทัง้กอ่น

    เกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ 

    และหลังเกดิเหตุ

2. เพื่อชว่ยเหลอืสนับสนุน

    การปฏบิัตงิานของ

    ศูนย์ปอ้งกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    ศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภัย

    ฝ่ายพลเรือนของ อปท.

    ในพื้นที่อ าเภอตา่งๆ  

    สว่นราชการ และองคก์ร

    ที่เกี่ยวขอ้ง

1. จัดเตรียม จัดหา อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้

    ในการสนับสนุน    

    การปฏบิัตงิานใหเ้พยีงพอ

2. ชว่ยเหลอืประชาชน

    ผู้ประสบภัย

3. ปรับปรุงซอ่มแซม

    สาธารณูปโภค 

    สาธารณูปการ

    ที่ไดรั้บผลกระทบ

4. รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

    ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม

    ในการแกไ้ขปัญหา

    สาธารณภัยที่เกดิขึ้น

5. สนับสนุนการด าเนนิการ

    กจิกรรมในการปอ้งกันและ

    บรรเทาสาธารณภัยของ

    กลุม่อาสามัครตา่งๆ

6. ปฏบิัตงิานดา้นปอ้งกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย 

    ตามระเบยีบกฎหมายที่

    เกี่ยวขอ้ง

1. สามารถปอ้งกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย 

    ใหแ้กป่ระชาชนในพื้นที่

    อ าเภอตา่ง ๆ ของจังหวัด

    เชยีงใหม ่ทัง้กอ่นเกดิเหตุ 

    ขณะเกดิเหตุและ

    หลังเกดิเหตุ

2. สามารถชว่ยเหลอื

    สนับสนุนการปฏบิัตงิาน

    ของศูนย์ปอ้งกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    ศูนย์อาสาสมัคร

    ปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน

    ของ อปท.ในพื้นที่อ าเภอ

    ตา่งๆ สว่นราชการและ

    องคก์รที่เกี่ยวขอ้ง

1. จ านวน

ครุภัณฑท์ี่

ไดรั้บมาตรฐาน

2. จ านวน

กจิกรรม

ที่สนับสนุน

การด าเนนิงาน

ปอ้งกันและ

บรรเทาฯ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7. การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 300,000 300,000 300,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

ฝึกอบรมและศกึษำดูงำน

ของบุคลำกรสถำนสงเครำะห์

คนชรำวัยทองนเิวศน์

1. เพื่อใหบุ้คลำกรมคีวำมรู้

    เกี่ยวกับกฎหมำยและ

    ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

2. เพื่อใหบุ้คลำกรไดรั้บ

    กำรพัฒนำและเพิ่มพูน

    ควำมรู้ตลอดจนทักษะ

    ในกำรปฏบิัตงิำนกำรจัด

    สวัสดกิำรสังคมผู้สูงอำยุ

3. เพื่อใหบุ้คลำกรมแีนวคดิ

    ในกำรพัฒนำงำนจัดบริกำร

    ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน

4. เพื่อใหเ้กดิกำรแลกเปลี่ยน

    ทัศนคตแิละประสบกำรณ์

    เกี่ยวกับงำนสวัสดกิำร

    ผู้สูงอำยุและงำนดำ้น

    กำรพัฒนำสังคม

ขำ้รำชกำรและเจำ้หนำ้ที่

ของสถำนสงเครำะหค์นชรำ

วัยทองนเิวศน ์จ ำนวน 40 คน

จ ำนวน

บุคลำกร

ที่เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

1. บุคลำกรมคีวำมรู้เกี่ยวกับ 

    กฏหมำยและระเบยีบ

    ที่เกี่ยวขอ้งเพิ่มขึ้น

2. บุคลำกรมคีวำมรู้ ทักษะ

    ในกำรปฏบิัตงิำนกำรจัด

    สวัสดกิำรสังคมผู้สูงอำยุ

3. บุคลำกรมแีนวคดิ

    ในกำรพัฒนำงำนจัดบริกำร

    ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน

    ที่ก ำหนด

4. บุคลำกรมทีัศนคตทิี่ดี

    และน ำควำมรู้มำปรับใช้

    ในกำรปฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำง  

    มปีระสทิธภิำพ

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสทิธภิาพ โปร่งใส และเป็นธรรม

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 7. การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ผ.01 
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

ฝึกอบรมสัมมนำและศกึษำ

ดูงำนของสมำชกิสภำ

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนำควำมรู้ 

    ประสบกำรณ์ในดำ้นตำ่ง ๆ 

    รวมถงึควำมเป็นผู้น ำ

    บทบำท หนำ้ที่ของสมำชกิ

    สภำฯ ใหแ้กส่มำชกิสภำ

    องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อใหส้มำชกิสภำ

    อบจ.เชยีงใหม ่ไดพ้บปะ 

    แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น 

    ประสบกำรณ์และแนวทำง

    ปฏบิัตงิำนในดำ้นตำ่ง ๆ

    ระหวำ่งสมำชกิสภำฯ

    วทิยำกร และผู้เกี่ยวขอ้ง

3. เพื่อใหส้มำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

    มคีวำมสำมัคค ีกลมเกลยีว

    สร้ำงทัศนคตทิี่ดตีอ่องคก์ร

สมำชกิสภำองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

เขำ้รับกำรอบรมสัมมนำ

หรือกำรเขำ้รับกำรศกึษำ

หลักสูตรตำ่ง ๆ ของ

กรมสง่เสริมกำรปกครอง

ทอ้งถิ่น

ร้อยละของ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้เขำ้ร่วม

โครงกำร

1. สมำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

    รู้จักบทบำทหนำ้ที่

    ควำมรับผิดชอบในฐำนะ

    สมำชกิฯ

2. สมำชกิสภำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

    สำมำรถน ำควำมรู้และ

    ประสบกำรณ์ที่ไดรั้บมำ

    ปรับใชใ้นกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น

3. สมำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่มคีวำมสำมัคคี

    ในหมูค่ณะและมทีัศนคติ

    ที่ดตีอ่องคก์ร
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 11,500,000 11,500,000 11,500,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมสัมมนำและ

ทัศนศกึษำดูงำนเพื่อพัฒนำ

ประสทิธภิำพกำรปฏบิัตงิำน 

ของคณะผู้บริหำร 

ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

ขำ้รำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 

และพนักงำนจำ้ง

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหบุ้คลำกรของ

    อบจ.เชยีงใหมเ่กดิ

    กำรพัฒนำควำมรู้ 

    และควำมสำมำรถ

    ในกำรท ำงำน

2. เพื่อใหบุ้คลำกรของ

    อบจ.เชยีงใหมไ่ดรั้บ

    โลกทัศนแ์นวคดิใหม ่ๆ 

    เกดิกำรแลกเปลี่ยน

    ทัศนคตร่ิวมกัน  

3. เพื่อใหเ้กดิกำรสร้ำง

    ทมีงำนสูค่วำมส ำเร็จ    

    ตำมวสิัยทัศนข์ององคก์ร

4. เพื่อใหเ้กดิกำรสร้ำง

    ควำมเขำ้ใจอันด ี      

    ควำมสำมัคคแีละ

    เกดิควำมรักควำมผูกพัน

    ในองคก์ร

คณะผู้บริหำร 

ผู้บริหำรสถำนศกึษำ 

ขำ้รำชกำรครู 

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 

และพนักงำนจำ้ง

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหมทุ่กคน

ร้อยละของ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ

ที่มตีอ่กำรจัด

โครงกำร

ฝึกอบรม

สัมมนำและ

ทัศนศกึษำฯ

1. ผู้เขำ้ฝึกอบรมน ำควำมรู้

    ที่ไดรั้บมำพัฒนำกำรท ำงำน

    ในหนำ้ที่ที่รับผิดชอบ

    ใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึ้น

2. ผู้เขำ้ฝึกอบรมไดรั้บ

    โลกทัศน ์ประสบกำรณ์ 

    แนวคดิใหม่ๆ  เกดิกำร

    แลกเปลี่ยนทัศนคตร่ิวมกัน

    และน ำมำใชบู้รณำกำร

    ในกำรปฏบิัตงิำนของตนเอง

3. มทีมีงำนที่มุง่สูค่วำมส ำเร็จ

    ตำมวสิัยทัศนข์ององคก์ร

4. ผู้เขำ้ฝึกอบรมเกดิ

    ควำมเขำ้ใจ ควำมสำมัคคี

    ควำมผูกพันและรักองคก์ร

    เพิ่มมำกขึ้น
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 260,000 260,000 260,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมหลักสูตร

กำรเสริมสร้ำงคุณธรรม

จริยธรรมในกำรท ำงำน

ส ำหรับบุคลำกรองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อสร้ำงกระบวนทัศน์

    วัฒนธรรมและคำ่นยิม

    ในกำรปฏบิัตงิำน โดยยึด

    หลักกำรบริหำรจัดกำร

    บำ้นเมอืงที่ด ีหลักปรัชญำ

    เศรษฐกจิพอเพยีง 

    และหลักพระพุทธศำสนำ

2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในหลักพระพุทธ

    ศำสนำ และตดิอำวุธทำง

    ปัญญำใหแ้กบุ่คลำกร

    ที่เขำ้อบรม

3. เพื่อสร้ำงภูมคิุม้กัน

    ดำ้นจติใจที่จะน ำไป

    สูพ่ฤตกิรรรมในเชงิ

    สร้ำงสรรคแ์ละสร้ำง

    จติส ำนกึในกำรตอ่ตำ้น

    กำรทุจริตและประพฤติ

    มชิอบ

ผู้บริหำร ขำ้รำชกำร

ลูกจำ้งประจ ำ และ

พนักงำนจำ้งของ 

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

ประมำณ 50 คน

1. ผู้เขำ้อบรม

มคีวำมพงึ

พอใจ

ในทุกดำ้น 

70%

2. มผู้ีเขำ้

อบรม

ตำมโครงกำร

ไมน่อ้ยกวำ่ 

70%

3. ผู้เขำ้อบรม

มคีุณธรรม

จริยธรรม

เพิ่มมำกขึ้น

1. ผู้เขำ้รับกำรอบรมสำมำรถ

    ประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญำ

    ตำ่ง ๆ ในกำรปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. ผู้เขำ้รับกำรอบรมมคีวำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในหลักพระพุทธ

    ศำสนำ สำมำรถน ำไป

    ปฏบิัตใินชวีติประจ ำวันและ

    ประยุกตใ์ชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

3. ผู้เขำ้รับกำรอบรม

    มพีฤตกิรรมเชงิสร้ำงสรรค์

    รักในเกยีรต ิศักดิ์ศรี 

    ยึดมั่นในคุณธรรมและ

    ควำมถูกตอ้ง สง่ผลให้

    สำมำรถแกไ้ขปัญหำระบบ

    คุณธรรมในรำชกำรเชงิลกึ

    ใหม้ผีลในระยะยำวและ

    มจีติส ำนกึในกำรตอ่ตำ้น

    กำรทุจริตและประพฤติ

    มชิอบ
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 280,000 280,000 280,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมภำษำตำ่งประเทศ

ส ำหรับกำรสื่อสำร

เพื่อประชำคมอำเซยีน

1. เพื่อพัฒนำศักยภำพ

    ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร

    ดำ้นภำษำตำ่งประเทศ

    ของบุคลำกรสังกัด 

    อบจ.เชยีงใหม่

2. เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

    ควำมพร้อมในกำรพัฒนำ 

    บุคลำกรเขำ้สูป่ระชำคม  

    อำเซยีน

3. เพื่อใหเ้กดิควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจประเทศ

    ในภูมภิำคมำกขึ้น

4. เพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อม

    เพื่อเป็นหนึ่งเดยีวกัน

    ภำยในภูมภิำค

ผู้บริหำร สมำชกิสภำฯ 

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ

และพนักงำนจำ้ง

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

แบง่ออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ

30 คน

1. ผู้เขำ้อบรม

มคีวำมพงึ

พอใจ

ในทุกดำ้น 

70%

2. มผู้ีเขำ้

อบรม

ตำมโครงกำร

ไมน่อ้ยกวำ่ 

70%

3. ผู้เขำ้อบรม

มทีักษะพูดฟัง

อำ่นเขยีน

ในภำษำ

ตำ่งประเทศ

เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขำ้รับกำรอบรม

    มศีักยภำพและ

    ควำมสำมำรถในกำร

    สื่อสำรดำ้นภำษำ

    ตำ่งประเทศ

2. ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

    มคีวำมพร้อมในกำร

    พัฒนำบุคลำกรสู่

    ประชำคมอำเซยีน

3. ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรมมี

    ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ

    ประเทศในภูมภิำค

    มำกขึ้น

4. ผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม

    มคีวำมพร้อมเพื่อเป็น

    หนึ่งเดยีวกันภำยใน

    ภูมภิำค
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 700,000 700,000 700,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนำ

ศักยภำพและทักษะ

ทำงวชิำชพีตำมสำยงำน

1. เพื่อใหผู้้เขำ้รับกำรอบรม  

    ไดรั้บกำรเพิ่มพูนควำมรู้   

    พัฒนำทักษะ 

    ควำมสำมำรถ  

    ประสทิธภิำพ และ  

    ประสทิธผิลในกำร

    ปฏบิัตงิำน ภำยใต ้ 

    ระเบยีบ ขอ้กฎหมำย

    ที่ก ำหนด ในต ำแหนง่

    สำยงำนของตนเอง

2. เพื่อใหผู้้เขำ้อบรมไดรั้บ  

    กำรพัฒนำกำรท ำงำน 

    แบบบูรณำกำร 

    เพื่อกำรแกไ้ขปัญหำ 

    กำรพัฒนำงำน 

    กำรปรับปรุงและ  

    กำรท ำงำนเป็นทมี

3. เพื่อใหผู้้เขำ้อบรมได ้

    พัฒนำทัศนคติ

    ปลูกฝังจติส ำนกึที่ด ี

    ทัง้ตอ่องคก์ร ตอ่ผู้อื่น 

    และตอ่ตนเอง

ผู้บริหำร ขำ้รำชกำร

ลูกจำ้งประจ ำ และ

พนักงำนจำ้งของ

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน 200 คน

(จัดอบรมจ ำนวน 

4 หลักสูตร)

1. ผู้เขำ้อบรม

มคีวำมพงึ

พอใจ

ในทุกดำ้น 

70% 

2. มผู้ีเขำ้

อบรม

ตำมโครงกำร

ไมน่อ้ยกวำ่ 

70%

3. ผู้เขำ้อบรม

มปีระสทิธภิำพ

และผลส ำเร็จ

ในกำรท ำงำน

เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขำ้รับกำรอบรมไดรั้บ  

    กำรเพิ่มพูนควำมรู้ 

    พัฒนำทักษะ

    ควำมสำมำรถ   

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิลในกำร

    ปฏบิัตงิำน ภำยใต ้ 

    ระเบยีบ ขอ้กฎหมำยที่

    ก ำหนด ในต ำแหนง่  

    สำยงำนของตนเอง

2. ผู้เขำ้อบรมไดรั้บ

    กำรพัฒนำกำรท ำงำน

    แบบบูรณำกำร

    ในกำรแกไ้ขปัญหำ

    กำรพัฒนำงำน    

    กำรปรับปรุงและ  

    กำรท ำงำนเป็นทมี

3. ผู้เขำ้อบรมไดพ้ัฒนำ 

    ทัศนคต ิปลูกฝัง 

    จติส ำนกึที่ดตีอ่องคก์ร   

    ตอ่ผู้อื่น และตอ่ตนเอง  
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 450,000 450,000 450,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมหลักสูตร

ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย

ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกับ

กำรปฏบิัตหินำ้ที่

1. เพื่อใหผู้้เขำ้ฝึกอบรม

    มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจ

    ในกฎหมำย ระเบยีบ

    ที่เกี่ยวขอ้งในกำร   

    ปฏบิัตงิำนเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหผู้้เขำ้ฝึกอบรม

    มกีำรพัฒนำตนเองและ  

    พัฒนำงำนไดอ้ย่ำงม ี  

    ประสทิธภิำพ

3. เพื่อใหผู้้เขำ้ฝึกอบรม

    น ำควำมรู้ที่ไดรั้บ

    จำกกำรฝึกอบรม

    ไปใชป้ฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำง

    ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิำพ

4. เพื่อใหผู้้เขำ้ฝึกอบรมมกีำร

    แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น

    และประสบกำรณ์ในกำร  

    ปฏบิัตงิำน

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 

พนักงำนจำ้ง ของ

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

บุคลำกรองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิ่นอื่น

จ ำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน

ร้อยละของ

ควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจ 

ตำมหลักสูตรฯ

ของผู้เขำ้อบรม

ที่เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขำ้ฝึกอบรมมคีวำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในกฎหมำย  

    ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง

    ในกำร ปฏบิัตงิำนเพิ่มขึ้น

2. ผู้เขำ้ฝึกอบรมมกีำรพัฒนำ

    ตนเองและพัฒนำงำน

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

3. ผู้เขำ้ฝึกอบรมน ำควำมรู้

    ที่ไดรั้บจำกกำรฝึกอบรม

    ไปใชป้ฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำง

    ถูกตอ้ง และมปีระสทิธภิำพ

4. ผู้เขำ้ฝึกอบรมมกีำร

    แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น

    และประสบกำรณ์

    ในกำรปฏบิัตงิำน
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 150,000 150,000 150,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมหลักสูตร

กระบวนกำรตรวจสอบ

กำรเงนิ กำรคลังที่มี

ประสทิธภิำพ และกำรปอ้งกัน

กำรทุจริตคอรัปชั่นในองคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

ดว้ยระบบควบคุมภำยใน

1. เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ

    ในกระบวนกำรตรวจสอบ 

    เปำ้หมำยและวัตถุประสงค ์

    ในกำรตรวจสอบ

    ของผู้เขำ้ท ำกำรตรวจสอบ

2. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และ  

    แนวทำงปฏบิัตงิำนที่

    ถูกตอ้งใหเ้จำ้หนำ้ที่

    ผู้ปฏบิัตงิำนดำ้นกำรเงนิ 

    กำรบัญช ีกำรงบประมำณ

    และกำรพัสดุขององคก์ร 

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

3. เพื่อใหอ้งคก์รปกครอง  

    สว่นทอ้งถิ่นมคีวำมพร้อม  

    รองรับกำรตรวจสอบ

4. เพื่อใหผู้้บริหำรทอ้งถิ่น 

    ทรำบขอ้มูล พฤตกิรรม    

    ที่ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำย

    และใชเ้ป็นขอ้มูลในกำร

    ตัดสนิใจตำ่ง ๆ     

จ ำนวน 80 คน ไดแ้ก่

1. ผู้อ ำนวยกำรกอง

    ทุกกอง/หัวหนำ้สว่น    

    กำรคลัง

2. เจำ้หนำ้ที่ผู้ปฏบิัตทิำง

    ดำ้นกำรเงนิและ

    กำรพัสดุ/ตรวจสอบ  

    ภำยใน

3. ขำ้รำชกำรและบุคลำกร

    ขององคก์รปกครองสว่น

    ทอ้งถิ่น

ร้อยละของ

ควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจ 

ตำมหลักสูตรฯ

ของผู้เขำ้อบรม

ที่เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขำ้อบรมมคีวำมเขำ้ใจ

    ในกระบวนกำรตรวจสอบ

    เปำ้หมำยและวัตถุประสงค์

    ในกำรตรวจสอบของ

    ผู้เขำ้ท ำกำรตรวจสอบ

2. ผู้เขำ้อบรมมคีวำมรู้และ

    แนวทำงปฏบิัตงิำนที่

    ถูกตอ้งในกำรปฏบิัตงิำน

    ดำ้นกำรเงนิ กำรบัญช ี

    กำรงบประมำณและ

    กำรพัสดุขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

3. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    มคีวำมพร้อมรองรับ

    กำรตรวจสอบ

4. ผู้บริหำรทอ้งถิ่นมขีอ้มูล

    ส ำหรับกำรตัดสนิใจ

    พจิำรณำด ำเนนิกำร

    ตำมโครงกำรตำ่ง ๆ

- 409 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 410 -

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 600,000 600,000 600,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมหลักสูตร

กำรพัฒนำทักษะ

ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ส ำหรับกำรท ำงำน

เพื่อพัฒนำบุคลำกร

ในสังกัดอบจ.เชยีงใหม่

ใหส้ำมำรถใชง้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศที่มกีำรพัฒนำ

อย่ำงตอ่เนื่องในปัจจุบัน 

เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะและ

ควำมช ำนำญกับเจำ้หนำ้ที่

ในกำรปฏบิัตงิำน

ผู้บริหำร ขำ้รำชกำร

ลูกจำ้งประจ ำและ

พนักงำนจำ้งของ 

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม ่

จ ำนวน 100 คน

1. ผู้เขำ้อบรม

มคีวำมพงึ

พอใจ

ในทุกดำ้น 

70%

2. มผู้ีเขำ้

อบรม

ตำมโครงกำร

ไมน่อ้ยกวำ่ 

70%

3. ผู้เขำ้รับ

กำรฝึกอบรม

มปีระสทิธภิำพ

และผลส ำเร็จ

ในกำรท ำงำน

ดำ้นเทคโนโลยี

สำรสนเทศ

เพิ่มขึ้น

ผู้เขำ้อบรมมคีวำมรู้

ควำมเขำ้ใจ วธิกีำร 

และทักษะในกำรใชง้ำน

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และโปรแกรมตำ่ง ๆ 

สำมำรถน ำมำพัฒนำ

กำรปฏบิัตงิำนไดอ้ย่ำง

มปีระสทิธภิำพ

- 410 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 411 -

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 250,000 250,000 250,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

ฝึกอบรมหลักสูตร

กำรปฐมนเิทศขำ้รำชกำร

และพนักงำนจำ้งใหม่

1. เพื่อใหผู้้เขำ้รับกำรฝึก 

    อบรมไดรั้บควำมรู้ 

    ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ 

    แนวทำงและวธิกีำร

    รวมทัง้ทักษะพื้นฐำน

    ตำ่ง ๆ ในกำรปฏบิัต ิ 

    รำชกำร

2. เพื่อใหผู้้เขำ้รับกำรฝึก 

    อบรมสำมำรถน ำทักษะ 

    ควำมรู้และประสบกำรณ์  

    ที่ไดรั้บไปประยุกตใ์ช้

    ในกำรปฏบิัตงิำน

3. เพื่อเสริมสร้ำง

    คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

    ของขำ้รำชกำรยุคใหม ่   

4. เพื่อใหผู้้เขำ้รับกำรฝึก

    อบรมไดส้ร้ำงเครือขำ่ย 

    บุคลำกรระหวำ่ง

    หนว่ยงำนในสังกัดและ

    ไดแ้ลกเปลี่ยนควำมรู้ 

    สร้ำงควำมร่วมมอืและ

    ประสำนงำนที่ดรีะหวำ่ง 

    หนว่ยงำนภำยใน

1. ขำ้รำชกำรและ

    พนักงำนจำ้งที่

    บรรจุใหม ่ย้ำย รับโอน

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

2. ขำ้รำชกำรและ

    พนักงำนจำ้ง

    ที่ยังไมเ่คยเขำ้รับ

    กำรฝึกอบรมหลักสูตรนี้

3. จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรอบรม

    จ ำนวนประมำณ 50 คน

1. ผู้เขำ้อบรม

มคีวำมพงึ

พอใจ

ในทุกดำ้น 

70%

2. มผู้ีเขำ้

อบรม

ตำมโครงกำร

ไมน่อ้ยกวำ่ 

70%

1. ผู้เขำ้อบรมมคีวำมรู้ 

    ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

    แนวทำงและวธิกีำร

    รวมทัง้ทักษะพื้นฐำนตำ่ง ๆ

    ในกำรปฏบิัตริำชกำร

2. ผู้เขำ้อบรมน ำทักษะควำมรู้

    และประสบกำรณ์ที่ไดรั้บ

    ไปประยุกตใ์ชใ้นกำรปฏบิัติ

    งำนไดอ้ย่ำงเหมำะสมและ

    สอดคลอ้งกับสภำวะกำรณ์

    ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ผู้เขำ้อบรมใหคุ้ณธรรมและ

    จติส ำนกึที่ด ีศรัทธำตอ่

    กำรรับรำชกำร มุง่เนน้

    ในกำรปฏบิัตงิำนเพื่อ

    ประโยชนส์ุขสว่นรวม 

    ปฏบิัตภิำรกจิที่ไดรั้บ

    มอบหมำยใหป้ระสบ

    ผลสัมฤทธิ์อย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

4. ผู้เขำ้อบรมไดรู้้จัก

    บุคลำกรขององคก์ร

    มกีำรประสำนงำนที่ดี

    ระหวำ่งหนว่ยงำนภำยใน

- 411 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 พัฒนำบุคลำกรของ

ส ำนักกำรศกึษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม

ขำ้รำชกำร พนักงำนจำ้ง 

ส ำนักกำรศกึษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม

500,000 500,000 500,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

12 ฝึกอบรม สัมมนำ 

กำรปฏบิัตงิำนซอ่มบ ำรุง

รักษำถนน

เพื่อเพิ่มเตมิควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจ และทักษะ

กำรซอ่มบ ำรุงรักษำถนน

แกพ่นักงำนผู้ปฏบิัตงิำน

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ

และพนักงำนจำ้ง กองชำ่ง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

กจิกรรม/

โครงกำร

บุคลำกรในหนว่ยงำน

เกดิควำมรู้และทักษะ

ในกำรปฏบิัตงิำน มคีวำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรปฏบิัตงิำน

ในหนำ้ที่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

กองชำ่ง

(ฝ่ำยกอ่สร้ำงฯ)

1. เพื่อใหบุ้คลำกรในส ำนัก

    กำรศกึษำฯ ไดรั้บ

    กำรพัฒนำศักยภำพ

    ในกำรท ำงำน

2. เพื่อใหบุ้คลำกรไดเ้พิ่มพูน

    ควำมรู้และประสบกำรณ์

    ใหม่ๆ  ที่ทันสมัย

    น ำมำพัฒนำองคก์ร

3. เพื่อเสริมสร้ำงขวัญและ

    ก ำลังในกำรปฏบิัตงิำน

    แกบุ่คลกร

ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้เขำ้ร่วม

กำรอบรม

สัมมนำ

ศกึษำดูงำน

1. บุคลำกรมศีักยภำพ

    สำมำรถปฏบิัตงิำน

    ตำมภำรกจิของส ำนัก

    กำรศกึษำ ศำสนำ

    และวัฒนธรรม

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. บุคลำกรน ำควำมรู้และ

    ประสบกำรณ์ใหม่ๆ  

    มำพัฒนำองคก์รได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

3. บุคลำกรมขีวัญและ

    ก ำลังในกำรปฏบิัตงิำน

- 412 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 413 -

1. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.1. การสร้างจติส านกึและพัฒนาขดีความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรยีมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 ฝึกอบรม สัมมนำ ทัศนศกึษำ

ดูงำนเพื่อพัฒนำประสทิธภิำพ

ในกำรดูแลเคร่ืองจักรกลและ

ยำนพำหนะ

เพื่อเพิ่มเตมิควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจ และทักษะ

กำรควบคุมเคร่ืองจักรกล 

กำรบ ำรุงรักษำ กำรแกไ้ข

ขอ้ขัดขอ้งตำ่ง ๆ แกพ่นักงำน

ผู้ปฏบิัตงิำน

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 

และพนักงำนจำ้ง กองชำ่ง

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

กจิกรรม/

โครงกำร

บุคลำกรในหนว่ยงำน

เกดิควำมรู้และทักษะ

ในกำรปฏบิัตงิำน มคีวำมรู้ 

ควำมสำมำรถในกำรปฏบิัตงิำน

ในหนำ้ที่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

กองชำ่ง

(ฝ่ำยเคร่ืองจักรกล)

14 ฝึกอบรม สัมมนำ 

ทัศนศกึษำดูงำน 

เพื่อพัฒนำประสทิธภิำพ

ดำ้นเทคนคิกำรส ำรวจ

ออกแบบงำนโครงสร้ำง

พื้นฐำนและกำรพัฒนำเมอืง

1. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ดำ้นเทคนคิกำรส ำรวจและ

    ออกแบบ

2. เพื่อพัฒนำดำ้นทักษะและ

    เทคนคิงำนดำ้นโครงสร้ำง

    พื้นฐำนและกำรพัฒนำเมอืง

3. เพื่อน ำควำมรู้มำประยุกตใ์ช้

    และบูรณำกำรกับ

    กำรด ำเนนิงำนขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 

และพนักงำนจำ้ง กองชำ่ง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

กจิกรรม/

โครงกำร

1. บุคลำกรปฏบิัตงิำน

    ดำ้นเทคนคิกำรส ำรวจ

    และออกแบบไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

2. บุคลำกรไดรั้บกำรเพิ่มพูน

    ทักษะและเทคนคิงำน

    ดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน

    และกำรพัฒนำเมอืง

3. สำมำรถน ำควำมรู้มำ

    ประยุกตใ์ชแ้ละบูรณำกำร

    กับกำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

กองชำ่ง

(ฝ่ำยส ำรวจฯ)
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

พัฒนำเว็บไซตอ์งคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนำปรับปรุง

    เว็บไซตข์ององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมใ่หท้ันสมัย 

    มกีำรใหบ้ริกำรนำ่สนใจ

2. เพื่อพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์

    ใหร้องรับอุปกรณ์สื่อสำร

    รูปแบบอื่นๆ (สมำร์ทโฟน,

    แท็บเล็ต)

3. เพื่อพัฒนำใหเ้ว็บไซต ์

    สนับสนุนกำรเขำ้ถงึของ

    ผู้พกิำรตำมมำตรฐำน 

    WCAG 2.0

1. มเีว็บไซตท์ี่ทันสมัย

2. มเีว็บไซตท์ี่รองรับอุปกรณ์

    สื่อสำรรูปแบบอื่นๆ 

    (สมำร์ทโฟน ,แท็บเล็ต)

3. มเีว็บไซตท์ี่สนับสนุน

    กำรเขำ้ถงึของผู้พกิำร

    ตำมมำตรฐำน WCAG 2.0

จ ำนวน

ผู้มำเขำ้ใช้

บริกำรเว็บไซต์

ของ อบจ.ชม.

ที่เพิ่มขึ้น

1. องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

    มชีอ่งทำงสื่อสำร

    ประชำสัมพันธไ์ปยัง

    ประชำชนผู้สนใจ

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. ประชำชนผู้สนใจสำมำรถ

    รับทรำบขอ้มูลขำ่วสำร 

    กจิกรรมขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม่

3. ผู้พกิำร/ผู้มคีวำมบกพร่อง

    ทำงดำ้นตำ่งๆ สำมำรถ

    เขำ้ถงึขอ้มูลในเว็บไซต์

    ของ อบจ.เชยีงใหมไ่ด้
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 คำ่บริกำรพื้นที่จัดเก็บเว็ปไซด ์

เก็บฐำนขอ้มูล งำนแผนที่ภำษี

และกำรดูแลระบบ

150,000 150,000 150,000 กองคลัง1. เพื่อใหก้ำรบริกำรจัดเก็บ

    ภำษแีละรำยไดผ่้ำนระบบ

    อนิเตอร์เน็ตออนไลนแ์ละ

    กำรเชื่อมโยงฐำนขอ้มูล

    กับธนำคำรเป็นระบบและ

    สะดวก 

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    แกป่ระชำชนผู้มหีนำ้ที่

    ตอ้งช ำระภำษสีำมำรถ

    เขำ้ถงึระบบไดต้ลอด

    24 ชั่วโมง

เชำ่พื้นที่ฐำนขอ้มูล

ส ำหรับเก็บขอ้มูลกำรช ำระ

ภำษบี ำรุงองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด คำ่ธรรมเนยีม

จำกผู้เขำ้พักในโรงแรม 

และรำยไดอ้ื่นๆ ผ่ำนระบบ

อนิเตอร์เน็ต และกำรเชื่อม

ขอ้มูลกำรช ำระภำษี

ผ่ำนธนำคำร

ร้อยละ

ของจ ำนวน

ผู้ช ำระภำษี

ที่เพิ่มขึ้น

1. องคก์รสำมำรถใหบ้ริกำร

    แกป่ระชำชนในกำรย่ืนภำษี

    ผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต

    ออนไลนแ์ละกำรเชื่อมโยง

    ฐำนขอ้มูลกับองคก์รและ

    ธนำคำรไดอ้ย่ำงเป็นระบบ

    และสะดวก

2. ประชำชนผู้มหีนำ้ที่ตอ้ง

    ช ำระภำษไีดรั้บควำมสะดวก

    ในกำรใชบ้ริกำรตลอด 

    24 ชั่วโมง และท ำให้

    กำรจัดเก็บรำยไดข้อง

    องคก์รมปีระสทิธภิำพ

    มำกขึ้น
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 คำ่บริกำรทำงดำ้นคมนำคม

ของโครงกำร อบจ.บริกำร

ประชำชน

200,000 200,000 200,000 ประชำชนมี

ควำมพงึพอใจ

ในกำรใช้

บริกำร

กองคลัง1. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเป็นทำงเลอืกส ำหรับ

    ประชำชนผู้ใชบ้ริกำรช ำระ

    ภำษแีละคำ่ธรรมเนยีมและ

    กำรรับช ำระภำษรีถยนต์

    ของหนว่ยงำนรำชกำรที่

    มำใหบ้ริกำร ณ เคำนเ์ตอร์ฯ

2. เพื่อใหบ้ริกำรประชำชน

    ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง สะดวก 

    รวดเร็ว และโปร่งใส

3. เพื่อน ำเทคโนโลยีมำชว่ย

    เพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรบริกำรประชำชน

4. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้

    ประชำชนมำช ำระภำษี

    ประจ ำปี

คำ่ใชจ้ำ่ยดูแลระบบ

เป็นรำยเดอืน และคำ่ปรับปรุง

ระบบที่ใชเ้ชื่อมโยงจำก

ส ำนักงำนใหญ ่ที่ อบจ.ชม

และเชื่อมตอ่กับหนว่ยงำนอื่น

ไปยังศูนย์เคำนเ์ตอร์บริกำร

ประชำชน (GCS) ศูนย์กำรคำ้

เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลำซำ่

จังหวัดเชยีงใหม ่และเซ็นทรัล

เฟสตวิัล 2 แหง่

1. ประชำชนมทีำงเลอืก

    และไดรั้บกำรอ ำนวย

    ควำมสะดวกในกำรช ำระ

    ภำษ ีคำ่ธรรมเนยีมฯ อบจ.

2. ประชำชนมคีวำมสะดวก

    จำกกำรที่หนว่ยรำชกำรอื่น

    มำร่วมใหบ้ริกำร 

    ณ จุดเดยีวกัน เชน่

    กำรช ำระภำษรีถยนต์

    กำรบริกำรดำ้นไปรษณีย์ 

    ฯลฯ

3. ประชำชนไดรั้บกำรบริกำร

    ที่มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น

4. ประชำชนมแีรงจูงใจ

    ในกำรช ำระภำษ ี

    คำ่ธรรมเนยีม อบจ. 

    และอื่น ๆ
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 เพิ่มประสทิธภิำพกำรจัดเก็บ

และพัฒนำรำยได้

300,000 200,000 200,000 ประชำชนและ

ผู้ประกอบกำร

มคีวำมรู้

ควำมเขำ้ใจ

ดำ้นกำรช ำระ

ภำษฯี เพิ่มขึ้น

กองคลัง1. เพื่อปรับปรุงพัฒนำ

    กำรจัดเก็บรำยไดแ้ละ

    กำรพำณิชย์ใหม้ี

    ประสทิธภิำพ จัดเก็บภำษี

    ไดอ้ย่ำงครบถว้นและ

    ถูกตอ้ง

2. เพื่อประชำสัมพันธใ์ห้

    ประชำชนและ

    ผู้ประกอบกำรเขำ้ใจและ

    ใหค้วำมร่วมมอื

    ในกำรช ำระภำษแีละ

    คำ่ธรรมเนยีมของ 

    อบจ.เชยีงใหม่

3. เพื่อพัฒนำกำรใหบ้ริกำร

    โดยกำรใชส้ำรสนเทศ

    ในกำรจัดเก็บรำยได้

    ผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต

    ออนไลน ์และเพิ่มชอ่งทำง

    ในกำรช ำระภำษแีก่

    ผู้เสยีภำษี

1. จัดพมิพเ์อกสำรและ

    แผ่นพับใบปลวิ 

    ใหป้ระชำชนมคีวำมรู้

    ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับ

    ภำษบี ำรุง อบจ. 

    คำ่ธรรมเนยีม อบจ.

2. ใหค้วำมรู้เกี่ยวกับ

    กำรช ำระภำษี

3. โฆษณำประชำสัมพันธ์

    ตำมสื่อตำ่ง ๆ

4. จัดท ำใบประกำศนยีบัตร

    มอบใหแ้กผู้่ประกอบกำรที่

    ใหค้วำมร่วมมอืในกำรช ำระ

    ภำษฯี คำ่ธรรมเนยีม อบจ.

5. จัดรำงวัลใหก้ับผู้ประกอบ

    กำรที่ช ำระภำษฯี หรือให้

    ควำมร่วมมอืกับ อบจ. 

    และปฏบิัตติำมขอ้บัญญัต ิ

    อบจ.ดเีดน่

6. ออกส ำรวจ ตรวจสอบ 

    กำรช ำระภำษฯี คำ่

    ธรรมเนยีม อบจ ฯลฯ

1. อบจ.เชยีงใหมส่ำมำรถ

    จัดเก็บรำยไดก้ำรพำณิชย์ 

    และภำษไีดอ้ย่ำงครบถว้น

    ถูกตอ้งและมปีระสทิธภิำพ

2. ประชำชน ผู้ประกอบกำร

    มคีวำมเขำ้ใจและให้

    ควำมร่วมมอืในกำรช ำระ

    ภำษแีละคำ่ธรรมเนยีม

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

3. ผู้เสยีภำษไีดรั้บควำมรู้

    ควำมเขำ้ใจในกำรรับ

    ช ำระภำษผ่ีำนกำรให้

    บริกำรสำรสนเทศ

    ในกำรจัดเก็บรำยได้

    ผ่ำนระบบอนิเตอร์เน็ต

    ออนไลน์
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 สง่เสริมควำมรู้และอบรม

สัมมนำใหค้วำมรู้แก่

ผู้ประกอบกำรโรงแรม สถำน

ประกอบกำรน้ ำมันและยำสูบ

300,000 200,000 200,000 กองคลัง1. เพื่อใหผู้้ประกอบกำร

    มคีวำมรู้และเขำ้ใจเกี่ยวกับ

    กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม

    บ ำรุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและสถำน

    ประกอบกำรน้ ำมัน ยำสูบ

2. เพื่อใหค้วำมรู้ดำ้นกำรช ำระ

    ภำษผ่ีำนระบบออนไลน์

    และกำรปรับปรุง

    ขอ้ระเบยีบกำรจัดเก็บ

    รำยไดโ้รงแรมหรือภำษี

    บ ำรุง อบจ.

3. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรจัดเก็บรำยได้

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

4. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์

    อันดรีะหวำ่งองคก์รและ

    ผู้ประกอบกำร

1. ผู้ประกอบกำรโรงแรม

    ในจังหวัดเชยีงใหม่

    ประมำณ 500 แหง่

2. สถำนประกอบกำรคำ้

    น้ ำมัน ยำสูบในจังหวัด

    เชยีงใหม่

ร้อยละของ

ผู้ประกอบกำร

มคีวำมเขำ้ใจ

เร่ืองกฎหมำย

ระเบยีบ

1. ผู้ประกอบกำรมคีวำมรู้

    และเขำ้ใจเกี่ยวกับ

    กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม

    บ ำรุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและสถำน

    ประกอบกำรน้ ำมัน ยำสูบ

    เพิ่มมำกขึ้น

2. ผู้ประกอบกำรสำมำรถ

    ช ำระภำษผ่ีำนระบบ

    ออนไลนไ์ดแ้ละเขำ้ใจ

    ขอ้ระเบยีบกำรจัดเก็บ

    รำยไดโ้รงแรมหรือภำษี

    บ ำรุง อบจ. เพิ่มมำกขึ้น

3. กำรจัดเก็บรำยไดข้อง

    อบจ.เชยีงใหมม่ี

    ประสทิธภิำพมำกขึ้น

4. สร้ำงควำมสัมพันธ์

    อันดรีะหวำ่งองคก์รและ

    ผู้ประกอบกำรได้
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

6 เคำนเ์ตอร์บริกำรประชำชน

(GCS)

200,000 200,000 200,000 กองคลัง1. เพื่อใหก้ำรบริหำร

    จัดกำรงำนดำ้นเคำนเ์ตอร์

    บริกำรประชำชน (GCS) 

    อบจ.เชยีงใหมเ่ป็นไปดว้ย

    ควำมเรียบร้อยบรรลุ

    วัตถุประสงค์

2. เพื่อใหบ้ริกำรแกป่ระชำชน

    ร่วมกับหนว่ยงำน

    รำชกำรอื่นๆ ในกำรบริกำร

    ณ จุดเดยีวไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

3. เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บ

    บริกำรที่สะดวกและรวดเร็ว

    เพิ่มมำกขึ้น

บริหำรจัดกำรคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ

ดำ้นคำ่น้ ำประปำ คำ่ไฟฟำ้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับ

เคำนเ์ตอร์บริกำรประชำชน 

(GCS) ดังนี้

1. เคำนเ์ตอร์บริกำรประชำชน

    ศูนย์กำรคำ้แอร์พอร์ต

    พลำซำ่ จังหวัดเชยีงใหม่

    ที่อยู่ในควำมดูแลของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เคำนเ์ตอร์บริกำร

    ประชำชนแหง่ที่ 2 

    ที่ศูนย์กำรคำ้เซ็นทรัล

    เฟสตวิัล

ผู้ใชบ้ริกำร

ไดรั้บควำม

สะดวก และ

พงึพอใจกับ

กำรใหบ้ริกำร

1. กำรบริหำรจัดกำรงำน

    ดำ้นเคำนเ์ตอร์บริกำร

    ประชำชน (GCS) 

    อบจ.เชยีงใหม ่

    มคีวำมเรียบร้อย บรรลุ

    วัตถุประสงค์

2. สำมำรถใหบ้ริกำรแก่

    ประชำชนร่วมกับหนว่ยงำน

    รำชกำรอื่น ๆ ในกำรให้

    บริกำร ณ จุดเดยีวได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

3. ประชำชนที่มำรับบริกำร

    มคีวำมสะดวกและรวดเร็ว

    มำกขึ้น
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 ปรับปรุงแผนที่ภำษแีละ

ระบบสำรสนเทศ โปรแกรม

กำรช ำระภำษ ีเว็ปไซตแ์ละ

สว่นที่เกี่ยวขอ้ง

100,000 100,000 100,000 กองคลังร้อยละ

ของผู้เขำ้ใช้

ระบบที่

เพิ่มขึ้น

1. มฐีำนขอ้มูลของ

    ผู้ประกอบกำร

    ในระบบแผนที่ภำษี

    และระบบกำรช ำระภำษ ี

    ผ่ำนระบบ Tax Online 

    ที่เป็นปัจจุบัน

2. มโีปรแกรมกำรช ำระ

    ภำษใีหค้รบทุกประเภท

    ที่น ำมำจัดเก็บบริกำร

    แกผู้่ประกอบกำร 

3.  Website มคีวำมทันสมัย

    ตรงตำมควำมตอ้งกำร

    ของผู้ประกอบกำร

    ในกำรตดิตอ่กับ อบจ.

    เชยีงใหม่

1. เพื่อปรับปรุงพัฒนำแผนที่

    ภำษ ีและระบบกำรช ำระ

    ภำษ ีผ่ำนระบบ Tax Online 

    ที่ไดจ้ัดท ำมำแลว้

    ในปงีบประมำณ 

    2553 - 2555 

    เนื่องจำกฐำนขอ้มูลของ

    ผู้ประกอบกำรมกีำร

    เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง

    ตลอดเวลำ ตอ้งมกีำรแกไ้ข

    ปรับปรุงตอ่เนื่องทุกป ี

2. เพื่อกำรพัฒนำโปรแกรม

    กำรช ำระภำษใีหค้รบทุก

    ประเภทที่น ำมำจัดเก็บ 

3. เพื่อพัฒนำ Website ให้

    ทันสมัยตรงตำม

    ควำมตอ้งกำรของ

    ผู้ประกอบกำร

    ในกำรตดิตอ่กับ อบจ.

    เชยีงใหม่

 - ระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย

 - พื้นที่จัดเก็บขอ้มูล

    ในระบบที่เพยีงพอ

 - กำรพัฒนำเว็ปไซตใ์ห้

    ทันสมัยตลอดเวลำ

 - เจำ้หนำ้ที่ ผู้ประกอบกำร

    เขำ้ใชร้ะบบไดร้วดเร็ว

    และไดรั้บควำมสะดวก

    ในกำรตดิตอ่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 บริกำรรับช ำระภำษนีอก

สถำนที่และกำรตรวจสอบ

สถำนประกอบกำร

50,000 50,000 50,000 กองคลัง1. เพื่อใหผู้้ประกอบกำร

    ในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม ่

    จ ำนวน 25 อ ำเภอไดรั้บ

    ควำมสะดวกในกำรช ำระ

    ภำษ ีคำ่ธรรมเนยีมใหแ้ก่

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม่

2. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรจัดเก็บรำยได้

3. เพื่อร่วมโครงกำร

    กับหนว่ยผู้วำ่รำชกำร

    จังหวัดเชยีงใหมพ่บ

    ประชำชน

ผู้ประกอบกำรคำ้น้ ำมัน

ยำสูบ โรงแรม ที่อยู่หำ่งไกล

ใหไ้ดรั้บควำมสะดวก 

และเขำ้ใจในกำรช ำระภำษ ี

ทัง้ 24 อ ำเภอ และที่คำ้ง

ช ำระภำษี

ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้ประกอบกำร

ที่ไดรั้บบริกำร

1. ผู้ประกอบกำรในพื้นที่

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    จ ำนวน 25 อ ำเภอไดรั้บ

    ควำมสะดวกในกำรช ำระ

    ภำษ ีคำ่ธรรมเนยีมใหแ้ก่

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม่

2. กำรจัดเก็บรำยได้

    มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น

3. สำมำรถด ำเนนิกจิกรรม

    ร่วมกับโครงกำรของ

    หนว่ยผู้วำ่รำชกำร

    จังหวัดเชยีงใหมพ่บ

    ประชำชนได้
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 ปรับปรุงพัฒนำโปรแกรม

ควบคุมกำรเบกิจำ่ย

งบประมำณของ อบจ.เชยีงใหม่

100,000 100,000 100,000 กองคลัง1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนำ

    โปรแกรมควบคุม

    กำรเบกิจำ่ยงบประมำณ

    ทุกประเภทของหนว่ยงำน

    ในสังกัด อบจ.เชยีงใหม ่

2. เพื่อกำรประมวลผล

    และจัดท ำโปรแกรม

    กระดำษท ำกำรเกี่ยวกับ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    งบประมำณคงเหลอื 

    และกำรโอนงบประมำณ

    ใหเ้ชื่อมโยงกับโปรแกรม

    ควบคุมกำรเบกิจำ่ย

    งบประมำณฯ ไดถู้กตอ้ง

    ตรงกับระเบยีบกรมกำร

    ปกครองวำ่ดว้ยกำรบันทกึ

    บัญช ีกำรจัดท ำทะเบยีน

    และรำยงำนกำรเงนิของ

    อปท. พ.ศ.2543

โปรแกรมควบคุม

กำรเบกิจำ่ยเงนิของ

ทุกหนว่ยงำนในสังกัด 

อบจ.เชยีงใหม ่ที่สำมำรถ

ตรวจสอบงบประมำณ

รำยจำ่ยผ่ำนระบบออนไลน์

และกำรประมวลผลตำ่ง ๆ

เชน่

 - กระดำษท ำกำรกระทบ

    ยอดรำยจำ่ย

 - กระดำษท ำกำรกระทบ

    ยอดงบประมำณคงเหลอื 

 - กระดำษท ำกำรกระทบ

    ยอดกำรโอนงบประมำณ

    รำยจำ่ย

กำรปฏบิัตงิำน

โปรแกรม

ควบคุม

กำรเบกิจำ่ย

มปีระสทิธภิำพ

มำกขึ้น

1. มเีคร่ืองมอืชว่ยในกำร

    ควบคุมกำรเบกิจำ่ย

    งบประมำณของ อบจ.

    เชยีงใหมไ่ดอ้ย่ำงถูกตอ้ง

    และรวดเร็ว 

2. กำรประมวลผล

    และจัดท ำโปรแกรม

    กระดำษท ำกำรเกี่ยวกับ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    งบประมำณคงเหลอื 

    และกำรโอนงบประมำณ

    ใหเ้ชื่อมโยงกับโปรแกรม

    ควบคุมกำรเบกิจำ่ย

    งบประมำณฯ ไดถู้กตอ้ง

    ตรงกับระเบยีบกรมกำร

    ปกครองวำ่ดว้ยกำรบันทกึ

    บัญช ีกำรจัดท ำทะเบยีน

    และรำยงำนกำรเงนิของ

    อปท. พ.ศ.2543
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 400,000 400,000 400,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสรรหำฯ)

กำรสรรหำบุคลำกร 1. ไดบุ้คลำกรมำบรรจุ และ

    แตง่ตัง้ลงในต ำแหนง่ที่วำ่ง

    ตำมแผนอัตรำก ำลัง 3 ปี

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

2. ไดบุ้คลำกรมำจำ้งเป็น

    พนักงำนจำ้ง อบจ. 

    ลงในต ำแหนง่ที่วำ่ง 

    ตำมแผนอัตรำก ำลัง

    พนักงำนจำ้ง 4 ป ีของ 

    อบจ.เชยีงใหม่

1. เพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ    

    บุคลำกรมำบรรจุ 

    และแตง่ตัง้เป็น

    ขำ้รำชกำร อบจ.      

    ลงในต ำแหนง่ที่วำ่ง 

    ตำมแผนอัตรำก ำลัง 

    3 ป ีของ อบจ.เชยีงใหม่

2. เพื่อด ำเนนิกำรสรรหำ  

    บุคลำกร เพื่อจำ้งเป็น

    พนักงำนจำ้ง อบจ. ลงใน    

    ต ำแหนง่ที่วำ่ง ตำมแผน   

    อัตรำก ำลังพนักงำน 4 ปี

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

1. สรรหำขำ้รำชกำร

    สำยงำนบริหำรที่วำ่ง

2. สรรหำขำ้รำชกำร

    สำยงำนผู้ปฏบิัตทิี่วำ่ง

3. สรรหำพนักงำนจำ้ง

    ต ำแหนง่ที่วำ่ง

สรรหำและ

เลอืกสรรฯ

บุคลำกรใน

ต ำแหนง่วำ่ง 

ไดค้รบทุก

ต ำแหนง่
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2. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.2. เสรมิสร้างประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 300,000 300,000 300,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

พัฒนำเว็บไซตส์ ำนักกำรศกึษำ

ศำสนำและวัฒนธรรม 

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนำเว็บไซต์

    ของส ำนักกำรศกึษำฯ 

    ใหท้ันสมัย กำรใหบ้ริกำร

    นำ่สนใจ 

2. เพื่อใหเ้ว็บไซตส์ำมำรถ

    รองรับกำรเสนอขอ้มูล

    สำรสนเทศทำงกำรศกึษำ 

    ศำสนำและวัฒนธรรม 

    ของจังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อพัฒนำใหร้องรับ

    อุปกรณ์สื่อสำรรูปแบบ

    อื่นๆได้

1. ส ำนักกำรศกึษำ ฯ 

    มเีว็บไซตท์ี่ทันสมัย

2. เว็บไซตข์องส ำนัก

    กำรศกึษำ ฯ สำมำรถ

    เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์

    ขอ้มูลขำ่วสำรตำ่งๆ

    ทำงกำรศกึษำ ศำสนำ

    และวัฒนธรรม 

    กำรสง่เสริมสุขภำพ กฬีำ

    และนันทนำกำรไดอ้ย่ำง

    รวดเร็ว คลอบคุม แมน่ย ำ

3. เว็บไซตข์องส ำนัก

    กำรศกึษำ ฯ สำมำรถ

    รองรับอุปกรณ์สื่อสำร

    รูปแบบอื่นๆ

จ ำนวนผู้เขำ้

มำใชบ้ริกำร

เว็บไซต์

ส ำนัก

กำรศกึษำ ฯ

1. ส ำนักกำรศกึษำ ฯ 

    มชีอ่งทำงกำรสื่อสำร

    ไปยังองคก์รของรัฐ 

    เอกชน และประชนทั่วไป

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. องคก์รของรัฐ เอกชนและ

    ประชนทั่วไปสำมำรถ

    รับทรำบขอ้มูลขำ่วสำร

    ของส ำนักกำรศกึษำ ฯ 

    ไดอ้ย่ำงทั่วถงึและ

    ทุกรูปแบบของ

    กำรสื่อสำร   

3. สำมำรถรองรับอุปกรณ์

    สื่อสำรรูปแบบอื่นๆ

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 200,000 200,000 200,000

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

ร่วมกับ

มูลนธิโิครงกำร

อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ

กำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำน

ตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ/พระรำชเสำวนย์ี

1. เพื่อใหป้ระชำชนในพื้นที่

    มกีำรประกอบอำชพี

    โดยอำศัยฐำนควำมรู้

    จำกโครงกำรหลวงที่มี

    กำรปรับใชอ้ย่ำงเหมำะสม

    กับสภำพภูมสิังคมและ

    ภูมปิัญญำเดมิของทอ้งถิ่น

2. เพื่อใหชุ้มชนในพื้นที่

    โครงกำรหลวงมี

    ควำมเขม้แข็ง สำมำรถ

    พึ่งพำตนเองได้

3. เพื่อใหก้ำรบุกรุกพื้นที่ปำ่

    ในพื้นที่โครงกำรลดลง

    อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยกำร

    ก ำหนดเขตปำ่ไมแ้ละพื้นที่

    ท ำกนิ รวมทัง้กำรฟื้นฟู 

    และอนุรักษท์รัพยำกร

    ธรรมชำติ

1. โครงกำรอันเนื่องมำจำก

    พระรำชด ำริ/พระรำช

    เสำวนย์ี เชน่ กำรพัฒนำ

    โครงกำรหลวง กำรพัฒนำ

    แหลง่ตน้น้ ำล ำธำรฯ  

    กำรด ำเนนิชวีติตำม

    แนวทำงปรัชญำ

    เศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ

2. พื้นที่จังหวัดเชยีงใหม่

    หรือประชำชนไดรั้บ

    ควำมเดอืดร้อน

    จำกภัยแลง้ น้ ำทว่ม 

    ขำดแหลง่น้ ำส ำหรับ

    กำรเพำะปลูก ฯลฯ

3. กำรรักษำตน้น้ ำล ำธำร

    และมปีำ่ไมท้ี่อุดมสมบูรณ์

4. สร้ำงและรักษำคุณภำพ

    สิ่งแวดลอ้ม

จ ำนวน

กจิกรรมที่

สนับสนุน

กำรด ำเนนิงำน

ตำมโครงกำร

อันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริฯ

1. ประชำชนในพื้นที่

    สำมำรถประกอบอำชพี 

    โดยอำศัยฐำนควำมรู้

     จำกโครงกำรหลวง

     มำปรับใชอ้ย่ำงเหมำะสม

    กับสภำพภูมสิังคมและ

    ภูมปิัญญำเดมิของทอ้งถิ่น

2. ชุมชนในพื้นที่โครงกำรหลวง

    มคีวำมเขม้แข็ง สำมำรถ

    พึ่งพำตนเองได้

3. กำรบุกรุกพื้นที่ปำ่ในพื้นที่

    โครงกำรหลวงลดลง

    อย่ำงเป็นรูปธรรม 

    สำมำรถก ำหนดเขต

    ปำ่ไมแ้ละพื้นที่ท ำกนิ

    อย่ำงเป็นสัดสว่น 

    รวมทัง้กำรฟื้นฟูและ

    อนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไปฯ)

จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ/

กำรปกปอ้งสถำบันส ำคัญ

ของชำติ

1. เพื่อเฉลมิพระเกยีรติ

    พระบำทสมเด็จพระเจำ้

    อยู่หัวฯ สมเด็จพระนำงเจำ้

    พระบรมรำชนินีำถและ

    พระบรมวงศำนุวงศ์

2. เพื่อแสดงออกซึ่ง

    ควำมจงรักภักดตีอ่สถำบัน

    พระมหำกษัตริย์

3. เพื่อสง่เสริมกำรจัด

    กจิกรรมร่วมกับภำครัฐ 

    เอกชน ประชำชนในกำรสร้ำง

    ควำมสำมัคคใีนหมูค่ณะ

4. เพื่อใหป้ระชำชนตระหนัก

    และมจีติส ำนกึเทดิทูนตอ่

    สถำบันฯ

1. จัดกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

    ร่วมกับภำครัฐ เอกชน 

    ประชำชน เนื่องใน

    วโรกำสวันส ำคัญตำ่ง ๆ 

2. จัดกจิกรรม อบรม 

    ประชำสัมพันธ ์ฯลฯ 

    สร้ำงควำมมสีว่นร่วม

    ในกำรปกปอ้ง เทดิทูน 

    สถำบันฯ

จ ำนวน

กจิกรรม/

อบรม/

ประชำสัมพันธ์

ที่สร้ำงควำม

มสีว่นร่วม

ในกำรปกปอ้ง

เทดิทูน 

สถำบันฯ

1. เป็นกำรเฉลมิพระเกยีรติ

    พระบำทสมเด็จ

    พระเจำ้อยู่หัวฯ    

    สมเด็จพระนำงเจำ้พระบรม 

    รำชนินีำถ และพระบรม

    วงศำนุวงศ ์เนื่องในวโรกำส

    ส ำคัญตำ่ง ๆ

2. ประชำชนไดแ้สดงออกซึ่ง

    ควำมจงรัก ภักดตีอ่สถำบัน

    พระมหำกษัตริย์

3. กำรสง่เสริมกจิกรรม

    ร่วมกับภำครัฐ เอกชน 

    ประชำชนในกำรสร้ำง

    ควำมสำมัคคใีนหมูค่ณะ

4. ประชำชนตระหนักและ

    มจีติส ำนกึเทดิทูนตอ่

    สถำบันฯ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 95,000 95,000 95,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำ

สัมพันธฯ์)

รำยงำนประจ ำปขีององคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

ส ำหรับแจกจำ่ยใหข้ำ้รำชกำร 

ลูกจำ้งประจ ำและพนักงำนจำ้ง

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม ่

สมำชกิสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่ 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  

หนว่ยงำนภำครัฐ  หนว่ยงำน

ภำคเอกชน และประชำชน

ทั่วไป

1. รำยงำน

ประจ ำปขีอง

องคก์ำร

บริหำรสว่น

จังหวัด

เชยีงใหม่

2. จ ำนวน

หนว่ยงำน/

ผู้รับทรำบ

ขอ้มูล

รำยงำนผล

กำรด ำเนนิงำน

ประจ ำปฯี

1. องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    จัดท ำรำยงำนประจ ำปี

    ถูกตอ้งตำมขอ้ระเบยีบ

    กฎหมำยก ำหนด

2. เจำ้หนำ้ที่องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

    สมำชกิสภำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

    ประชำชนและหนว่ยงำน

    ตำ่งๆ รับทรำบผล

    กำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

จัดท ำรำยงำนประจ ำปขีอง

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อใหอ้งคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่จัดท ำ

    รำยงำนผลกำรปฏบิัตงิำน

    ตำมนโยบำยถูกตอ้งตำม

    ขอ้ระเบยีบกฎหมำยก ำหนด

2. เพื่อประชำสัมพันธ์

    ผลกำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมใ่หป้ระชำชนและ

    หนว่ยงำนตำ่ง ๆ ทรำบ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำ

สัมพันธฯ์)

จัดท ำหนังสอืเพื่อกำรประชำ

สัมพันธอ์งคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อประชำสัมพันธ์

    ผลกำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่ใหป้ระชำชนทั่วไป

    ไดรั้บทรำบ

2. เพื่อใหข้อ้มูล ขำ่วสำร

    ดำ้นกำรทอ่งเที่ยว ตลอดจน

    ศลิปะ ประเพณี วัฒนธรรม

    ที่ดงีำมใหแ้กป่ระชำชนทั่วไป

    และนักทอ่งเที่ยวทัง้ชำวไทย

    และชำวตำ่งชำตทิรำบ

หนังสอืเพื่อกำรประชำสัมพันธ์

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่มเีนื้อหำเกี่ยวกับ

กำรประชำสัมพันธ์

ผลกำรด ำเนนิงำนของ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่สถำนที่ทอ่งเที่ยว 

ตลอดจนศลิปะ ประเพณี 

วัฒนธรรมที่ดงีำม

1. หนังสอื

เพื่อกำร

ประชำสัมพันธ์

องคก์ำร

บริหำรสว่น

จังหวัด

เชยีงใหม่

2. จ ำนวน

หนว่ยงำน/

ประชำชน

ที่รับทรำบ

ขอ้มูลจำก

หนังสอืฯ

1. ประชำชนไดรั้บทรำบ

    ผลกำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหมอ่ย่ำงทั่วถงึ

2. ประชำชน นักทอ่งเที่ยว

    ทัง้ชำวไทยและตำ่งชำตรู้ิจัก

    สถำนที่ทอ่งเที่ยว ศลิปะ 

    ประเพณีและวัฒนธรรม

    ที่ดงีำมของจังหวัดเชยีงใหม่
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำ

สัมพันธฯ์)

6 860,000 860,000 860,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำ

สัมพันธฯ์)

ประชำสัมพันธก์จิกรรมของ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่ในรำยกำร 

"ทุกทศิ ทั่วถิ่น กับ อบจ."

เพื่อประชำสัมพันธโ์ครงกำร/

กจิกรรม ผลกำรด ำเนนิงำน

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม ่รวมถงึ

แหลง่ทอ่งเที่ยว วถิชีวีติ 

วัฒนธรรม ประเพณีในทอ้งถิ่น 

ในรูปแบบของปฏณิกะ 

สำรคดตีำ่ง ๆ ใหป้ระชำชน

ทั่วไป นักทอ่งเที่ยวชำวไทย

และชำวตำ่งชำตไิดท้รำบ

ประชำสัมพันธก์จิกรรมของ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่ในรำยกำร 

"ทุกทศิ ทั่วถิ่น กับ อบจ." 

ทำงสถำนโีทรทัศน์

ออกอำกำศรำยกำร

เดอืนละ 1 คร้ัง

จ ำนวน

กำรประชำ-

สัมพันธ์

ขำ่วสำร

ตำมโครงกำรฯ

ประชำชนทั่วไป นักทอ่งเที่ยว

รับรู้ขำ่วสำร และเขำ้มำ

มสีว่นร่วมในกจิกรรม/

โครงกำรขององคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหมอ่ย่ำง

ทั่วถงึ

ประชำสัมพันธก์จิกรรมของ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่โดยผ่ำนสื่อ

หนังสอืพมิพ์

1. เพื่อประชำสัมพันธข์ำ่วสำร

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

2. เพื่อเพิ่มโอกำสและ

    ชอ่งทำงกำรรับรู้ขำ่วสำร

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

3. เพื่อกระตุน้ใหป้ระชำชน

    เขำ้มำมสีว่นร่วม

    ในกำรบริหำรจัดกำร

    และจัดกจิกรรม/โครงกำร

    ของ อบจ.เชยีงใหม่

เชำ่คอลัมภห์นังสอืพมิพ์

สว่นทอ้งถิ่นอย่ำงนอ้ย 

จ ำนวน 2 ฉบับ 

จ ำนวน 4 ไตรมำส 

เพื่อประชำสัมพันธ์

ผลกำรด ำเนนิงำนและ

กจิกรรมขององคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน

กำรประชำ-

สัมพันธ์

ขำ่วสำร

ตำมโครงกำรฯ

1. ประชำชนไดรั้บทรำบ

    ขอ้มูล ขำ่วสำรขององคก์ร

    ไดอ้ย่ำงทั่วถงึ

2.  อบจ.เชยีงใหม ่มโีอกำส

    และชอ่งทำงในกำร

    ประชำสัมพันธอ์งคก์ร

    มำกขึ้น

3. ประชำชนเขำ้มำมสีว่นร่วม

    ในกำรบริหำรจัดกำรและ

    เขำ้ร่วมกจิกรรม/โครงกำร

    ขององคก์รมำกขึ้น
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 100,000 100,000 100,000 ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยประชำ

สัมพันธฯ์)

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่พบสื่อมวลชน 

(Press Relations)

1. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่

    ขำ่วสำร กจิกรรม ผลงำน

    ขององคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ผ่ำนสื่อ

    มวลชนทุกรูปแบบ

    ในจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

    สว่นกลำง

2. เพื่อใหป้ระชำชนไดรั้บทรำบ

    ขำ่วสำร กจิกรรม ผลงำน

    ขององคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ผ่ำนสื่อ

    ที่มอียู่ในทอ้งถิ่นและ

    สว่นกลำงไดม้ำกย่ิงขึ้น

3. เพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้

    ประชำชนไดม้สีว่นร่วม

    ในกำรรับขอ้มูลขำ่วสำร 

    และตรวจสอบ

    กำรปฏบิัตงิำนองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ประชำสัมพันธ ์สรุปขำ่วสำร

กจิกรรม ผลงำนขององคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

แกผู้่สื่อขำ่ว และผู้เกี่ยวขอ้ง

จ ำนวน ๑๐๐ คน ปลีะ ๑ คร้ัง

1. จ ำนวน

สื่อมวลชน

และผู้เกี่ยวขอ้ง

ที่เขำ้ร่วม

กำรประชำ-

สัมพันธ์

กจิกรรมและ

ผลงำนของ

อบจ.

2. กำรเผยแพร่

ขำ่วสำร

กจิกรรมและ

ผลงำนของ

อบจ.เชยีงใหม่

ถงึประชำชน

ไดม้ำกขึ้น

1. องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่ไดเ้ผยแพร่

    ขำ่วสำร กจิกรรมและ

    ผลงำนถงึประชำชน

    ไดม้ำกขึ้น

2. ประชำชนไดรั้บทรำบขอ้มูล

    ขำ่วสำรขององคก์รได้

    อย่ำงทั่วถงึ

3. ประชำชนไดม้สีว่นร่วม

    ในกำรดูแล ตรวจสอบ

    กำรปฏบิัตงิำนองคก์ร

    มำกขึ้น
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 3,000,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยนติกิำรฯ)

อบรมสัมมนำก ำหนด

โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง

ในกำรปฏรูิปทอ้งถิ่น

กระจำยอ ำนำจสู่

จังหวัดจัดกำรตนเอง

1. เพื่อผลักดันใหเ้กดิ

    กำรปฏรูิปทอ้งถิ่นกระจำย

    อ ำนำจสูจ่ังหวัดจัดกำร

    ตนเองเป็นไปอย่ำงเป็น

    รูปธรรม

2. เพื่อรับฟังแนวคดิ

    เจตนำรมณ์ของประชำชน

    จำกสมำชกิสภำ อบจ. ซึ่ง

    เป็นผู้แทนของประชำชน

    คณะผู้บริหำร ขำ้รำชกำร

    พนักงำน อบจ. ผู้มสีว่น

    ไดเ้สยี 

3. เพื่อรับฟังควำมคดิเห็น

    จำก อบจ. อื่น ๆ เพื่อน ำมำ

    ประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์

    แก ่อบจ. โดยตรงและ

    พัฒนำประเทศ

4. เพื่อใหม้ขีอ้มูลส ำหรับ

    วำงแผนกำรจัดท ำ

    โครงสร้ำงอัตรำก ำลังของ

    จังหวัดจัดกำรตนเอง

คณะผู้บริหำร สมำชกิสภำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

ขำ้รำชกำร และพนักงำน

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

ทั่วประเทศ

1. สำมำรถผลักดันใหเ้กดิ

    กำรปฏรูิปทอ้งถิ่นกระจำย

    อ ำนำจสูจ่ังหวัดจัดกำร

    ตนเองเป็นไปอย่ำงเป็น

    รูปธรรมได้

2. ไดรั้บทรำบแนวคดิตำ่งๆ 

    จำกผู้แทนประชำชน

    และผู้มสีว่นไดเ้สยี

    ส ำหรับเป็นแนวทำง

    ในกำรจัดท ำขอ้มูล

    ก ำหนดโครงสร้ำงฯ 

3. ไดรั้บทรำบควำมคดิเห็น

    อย่ำงกวำ้งขวำงและน ำมำ

    ประยุกตใ์หเ้กดิประโยชน์

    แก ่อบจ. โดยตรงและ

    พัฒนำประเทศเป็น

    สว่นรวมดว้ย

4. มขีอ้มูลส ำหรับกำรจัดท ำ

    โครงสร้ำงอัตรำก ำลังฯ

    ที่สำมำรถรองรับกำรให้

    บริกำรสำธำรณะและ

    ใชป้ระโยชนใ์นกำรร่ำง

    กฎหมำยตอ่ไป

1. จ ำนวน

ผู้เขำ้ร่วม

กำรอบรม

สัมมนำฯ

2. ร้อยละ

ควำมพงึ

พอใจของ

ผู้เขำ้ร่วม

โครงกำรฯ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

สง่เสริมสนับสนุนกำรเลอืกตัง้

สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรหรือ

สมำชกิวุฒสิภำตำมที่

กฏหมำยก ำหนด

1. เพื่อเป็นกำรสง่เสริม

    กำรปกครองในระบอบ

    ประชำธปิไตย

2. เพื่อสง่เสริมกำรให้

    ประชำชนเขำ้มำมสีว่นร่วม

    ในกำรเลอืกตัง้สมำชกิ

    สภำผู้แทนรำษฎร/

    สมำชกิวุฒสิภำ	

    ไปท ำหนำ้ที่เป็นผู้แทน

    ระดับชำตใินกำรพัฒนำ

    ประเทศ

3. เพื่อใหไ้ดผู้้แทนของ

    ประชำชนเขำ้ไป

    ท ำหนำ้ที่ฝ่ำยบริหำร

    และฝ่ำยนติบิัญญัติ

    ระดับชำติ

ด ำเนนิกจิกรรม เพื่อสง่เสริม

สนับสนุนกำรเลอืกตัง้

สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร 

และสมำชกิวุฒสิภำ

ร้อยละของ

ประชำชน

ที่มสีว่นร่วม

ในกำรเลอืกตัง้

สส./สว.

1. สง่เสริมกำรปกครอง

    ในระบอบประชำธปิไตย

2. ประชำชนมสีว่นร่วม

    ในกำรเลอืกตัง้สมำชกิ

    สภำผู้แทนรำษฎร/

    สมำชกิวุฒสิภำท ำหนำ้ที่

    เป็นผู้แทนในกำรพัฒนำ

    ประเทศ

3. มผู้ีแทนของประชำชน

    เขำ้ไปท ำหนำ้ที่

    ฝ่ำยบริหำรและ

    ฝ่ำยนติบิัญญัตริะดับชำติ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 10,000,000 80,000,000 10,000,000 กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

สง่เสริมสนับสนุนกำรเลอืกตัง้

ผู้บริหำร สมำชกิสภำองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเป็นกำรสง่เสริม

    กำรปกครองในระบอบ

    ประชำธปิไตย

2. เพื่อสง่เสริมประชำชน

    ใหเ้ขำ้มำมสีว่นร่วม

    ในกำรเลอืกผู้บริหำร/

    ตัวแทนเขำ้มำบริหำร

    ทอ้งถิ่นของตนเอง

3. เพื่อใหไ้ดผู้้บริหำร/

    สมำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่เขำ้มำบริหำร

    งำนขององคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ด ำเนนิกจิกรรมเพื่อสง่เสริม	

สนับสนุนกำรเลอืกตัง้	

1. นำยกองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. สมำชกิสภำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมต่ำมที่กฏหมำย

    ก ำหนด (กรณีครบวำระ

    ยุบสภำ และกรณีแทน

    ต ำแหนง่วำ่ง) ตำมที่

    คณะกรรมกำรเลอืกตัง้

    ก ำหนด

ร้อยละของ

ประชำชน

ที่มสีว่นร่วม

ในกำรเลอืกตัง้

ผู้บริหำร/ สจ.

เขำ้มำบริหำร

งำนของ

อบจ.เชยีงใหม่

1. สง่เสริมกำรปกครอง

    ในระบอบประชำธปิไตย

2. ประชำชนเขำ้มำมสีว่นร่วม

    ในกำรเลอืกผู้บริหำร/

    ตัวแทนเขำ้มำบริหำร

    ทอ้งถิ่นของตนเอง

3. ไดม้ผู้ีบริหำร สมำชกิสภำ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    เขำ้มำบริหำรงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยนโยบำยฯ)

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อปรับปรุง/จัดท ำ

    แผนยุทธศำสตร์ 

    แผนพัฒนำสำมป ี

    แผนกำรด ำเนนิงำน

    ขององคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อรวบรวมขอ้มูล สถติ ิ

    โครงกำร ผลกำรด ำเนนิงำน

    ที่สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์

    และแนวทำงกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น ส ำหรับเป็นฐำน

    ในกำรพัฒนำบริกำร

    สำธำรณะใหต้รงกับ

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนในจังหวัด

    เชยีงใหม่

3. เพื่อประสำนและ

    บูรณำกำรกำรพจิำรณำ

    แผนงำน/โครงกำร

    ร่วมกับคณะกรรมกำร

    ในองคก์รกำรจัดท ำแผน

1. จัดเวทปีระชำคมในเขต

    จังหวัดเชยีงใหม่

    เพื่อสร้ำงกำรมสีว่นร่วม

    ในกำรด ำเนนิงำน

2. จัดประชุมเพื่อก ำหนด

    ทศิทำงกำรพัฒนำ

3. จัดท ำ/ปรับปรุง

    แผนยุทธศำสตร์

4. จัดท ำแผนพัฒนำสำมปี

    /เพิ่มเตมิ/เปลี่ยนแปลง

5. จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน

    ประจ ำปี/เพิ่มเตมิ

6. จัดท ำเอกสำร/

    ประสำนงำนกับ

    หนว่ยงำนที่เกี่ยวขอ้ง

1. กำรจัดท ำ

แผนฯ ถูกตอ้ง

ครบถว้น

ตำมระเบยีบ

และหนังสอื

สั่งกำร

2. จ ำนวน

ชอ่งทำง

ในกำรเปดิเผย

ขอ้มูลใหแ้ก่

ประชำชนและ

หนว่ยงำนตำ่งๆ

1. แผนยุทธศำสตร์ 

    แผนพัฒนำสำมป ี

    แผนกำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่ไดรั้บปรับปรุง/

    จัดท ำใหส้อดคลอ้งกับ

    แผนพัฒนำระดับตำ่งๆ

    และอ ำนำจหนำ้ที่

2. มขีอ้มูล สถติ ิโครงกำร

    ผลกำรด ำเนนิงำนที่

    สอดคลอ้งกับยุทธศำสตร์

    และแนวทำงกำรพัฒนำ

    ทอ้งถิ่น ใชเ้ป็นฐำน

    ในกำรพัฒนำบริกำร

    สำธำรณะใหต้รงกับ

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนใน จ.เชยีงใหม่

3. มกีำรประสำนและ

    บูรณำกำรกำรพจิำรณำ 

    แผนงำน/โครงกำร 

    ร่วมกับคณะกรรมกำร 

    ในองคก์รกำรจัดท ำแผน

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยนโยบำยฯ)

ประสำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ทอ้งถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อจัดท ำ/ทบทวนกรอบ

    กำรประสำนแผนพัฒนำ

    ทอ้งถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. เพื่อบูรณำกำรโครงกำรของ

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ในเขตจังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อตอบสนอง

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนและสอดคลอ้ง

    กับแผนพัฒนำระดับตำ่ง ๆ

4. เพื่อใหม้ขีอ้มูลขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่นมำใช้

    ประโยชนใ์นกำรประสำน

    แผนพัฒนำขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ภำยในเขต จ.เชยีงใหม่

1. จัดท ำ/ทบทวนกรอบ

    กำรประสำนแผนพัฒนำ

    ทอ้งถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่

    (ในกรณีที่มกีำรแกไ้ข/

    เปลี่ยนแปลง)

2. ประสำนกำรจัดท ำแผน

    พัฒนำทอ้งถิ่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่ร่วมกับคณะ

    กรรมกำรประสำนแผน

    พัฒนำทอ้งถิ่นจังหวัด

    เชยีงใหม ่องคก์ร

    ปกครองในเขตจังหวัด

    เชยีงใหม ่หนว่ยงำน

    ภำครัฐ เอกชน

1. กำร

ประสำน

แผนฯ ถูกตอ้ง 

ครบถว้น

ตำมระเบยีบ

และหนังสอื

สั่งกำร

2. จ ำนวน

โครงกำร/

กจิกรรมที่

บูรณำกำร

ร่วมกับ อปท.

1. มกีรอบกำรประสำนแผน

    พัฒนำทอ้งถิ่นจังหวัด

    เชยีงใหมใ่ชเ้ป็นแนวทำงใน

    กำรด ำเนนิงำน ร่วมกัน

    ระหวำ่งองคก์รปกครอง

    ในเขตจังหวัด

2. โครงกำรของ อปท.

    ในเขตจังหวัดเชยีงใหม่

    ไดรั้บกำรพจิำรณำ

    บูรณำกำรจำกคณะ

    กรรมกำรประสำนแผนฯ   

    อย่ำงรอบดำ้น

3. กำรประสำนแผนพัฒนำ

    ของ อปท. ในเขตจังหวัด

    เชยีงใหมไ่ดรั้บกำรประสำน

    เชื่อมโยงกำรพัฒนำ      

    สนองตอ่ ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนและสอดคลอ้งกับ

    แผนพัฒนำในระดับตำ่งๆ

4. มขีอ้มูลของ อปท.ในเขต

    จังหวัดเชยีงใหม ่น ำมำใช้

    ประโยชนร่์วมกันใน         

    กำรพัฒนำ ของ อปท.

- 435 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 436 -

3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 300,000 300,000 300,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยงบประมำณ)

กำรจัดท ำขอ้บัญญัต ิ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อจัดท ำร่ำงขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย    

    ประจ ำป/ีเพิ่มเตมิให้

    เรียบร้อยและถูกตอ้ง

    ตำมระเบยีบฯ หนังสอื

    สั่งกำร และเสร็จตำม

    ก ำหนด

2. เพื่อจัดท ำขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    ประจ ำป/ีเพิ่มเตมิให้

    เรียบร้อยและถูกตอ้ง

    ตำมระเบยีบฯ

3. เพื่อจัดท ำเอกสำรขอ้มูล

    ประกอบกำรพจิำรณำ

    ขอ้บัญญัตงิบประมำณ

    รำยจำ่ยประจ ำป/ีเพิ่มเตมิ  

    ของสภำทอ้งถิ่นและ 

    ผู้วำ่รำชกำรจังหวัด

1. เพื่อจัดท ำร่ำงขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    ประจ ำปี/เพิ่มเตมิของ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

2. จัดท ำขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    ประจ ำปี/เพิ่มเตมิของ

    องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

3. จัดท ำเอกสำรขอ้มูล

    ประกอบกำรพจิำรณำ

    ขอ้บัญญัตงิบประมำณ

    รำยจำ่ยประจ ำปี/

    เพิ่มเตมิ

4. จัดท ำระบบเทคโนโลยี

    สำรสนเทศสนับสนุน

    กำรปฎบิัตงิำำนในระบบ

    งบประมำณ

1. จ ำนวน

ขอ้บัญญัติ

งบประมำณ

รำยจำ่ย

2. ฐำนขอ้มูล

สนับสนุน

กำรปฏบิัตงิำน

งบประมำณ

1. กำรจัดท ำร่ำงขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    ประจ ำป/ีเพิ่มเตมิ 

    ถูกตอ้งตำมระเบยีบฯ

2. กำรจัดท ำขอ้บัญญัติ

    งบประมำณรำยจำ่ย

    ประจ ำป/ีเพิ่มเตมิ        

    ถูกตอ้งตำมระเบยีบฯ

3. กำรจัดท ำเอกสำรขอ้มูล

    ประกอบกำรพจิำรณำ

    ขอ้บัญญัตงิบประมำณ

    รำยจำ่ยประจ ำป/ี      

    เพิ่มเตมิ ของสภำ 

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่และ   

    ผู้วำ่รำชกำรจังหวัด

    มคีวำมชัดเจน
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

กองแผนฯ

(ฝ่ำยงบประมำณ)

กำรจัดท ำขอ้บัญญัต ิ

งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี

ขององคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม ่(ตอ่)

4. เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรจัดท ำ

    รวบรวมขอ้มูล ประมวลผล

    ขอ้มูลเชงิสถติ ิใหถู้กตอ้ง

    รวดเร็ว และน ำขอ้มูลมำใช้

    ในกำรบริหำรงำน

    งบประมำณ

 4. มฐีำนขอ้มูลที่รวบรวม

    และประเมนิผล ออก

    รำยงำน ขอ้มูลเชงิสถติิ

    ตำ่งๆ ไดร้วดเร็ว

    มคีวำมถูกตอ้งและกำร 

    บริหำรงำนงบประมำณ

    เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 50,000 50,000 50,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

บริหำรจัดกำรงำนตดิตำม

และประเมนิผลแผนพัฒนำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

    ตดิตำมและประเมนิผล

    แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดสำมำรถก ำหนด

    แนวทำง วธิกีำรกำรตดิตำม

    และประเมนิผลแผนพัฒนำ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. เพื่อใหค้ณะกรรมกำร

    ตดิตำมและประเมนิผล

    แผนพัฒนำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

    ไดอ้อกตรวจตดิตำม

    ประเมนิผลแผนงำน/

    โครงกำร ในพื้นที่

    ปฏบิัตงิำนจริง รับทรำบ

    ปัญหำ อุปสรรคขอ้คดิเห็น

    ขอ้เสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

    ตอ่กำรพัฒนำประสทิธภิำพ

    กำรใหบ้ริกำรขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. จัดกำรประชุมคณะ

    กรรมกำรตดิตำมและ

    ประเมนิผล แผนพัฒนำ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    เพื่อก ำหนดแนวทำงวธิี

    กำรในกำรตดิตำม

    และประเมนิผลแผน

    พัฒนำองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. คณะกรรมกำรตดิตำม

    และประเมนิผลออกพื้นที่

    ตดิตำมตรวจสอบ

    โครงกำรกจิกรรมที่

    ด ำเนนิงำนขององคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม่

จ ำนวนคร้ัง

ของกำร

ประชุมคณะ

กรรมกำรฯ

1. องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมด่ ำเนนิกำรตดิตำม

    และประเมนิผลแผนพัฒนำ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมต่ำมระเบยีบ

    กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ย

    กำรจัดท ำแผนพัฒนำ

    องคก์รปกครองสว่น

    ทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 ได้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

2. องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    ไดรั้บทรำบปัญหำ อุปสรรค

    น ำขอ้คดิเห็น ขอ้เสนอแนะ

    มำปรับปรุงและพัฒนำ

    ประสทิธภิำพขององคก์ร

    ในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

15 500,000 500,000 500,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

จัดจำ้งที่ปรึกษำตดิตำมและ

ประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน

ตำมแผนพัฒนำองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อด ำเนนิกำรตดิตำมและ

    ประเมนิผลแผนพัฒนำ

    องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหม่

2. เพื่อน ำผลกำรประเมนิ

    แผนพัฒนำฯ มำเป็น

    เคร่ืองมอืในกำรปรับปรุง

    กำรด ำเนนิงำนขององคก์ร

    ในระยะตอ่ไป

จำ้งสถำบันกำรศกึษำหรือ

หนว่ยงำนภำยนอกด ำเนนิกำร

ตดิตำมและประเมนิผล

กำรด ำเนนิงำนตำมแผนพัฒนำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่

รำยงำนผล

กำรตดิตำม

และประเมนิผล

กำรด ำเนนิงำน

ตำมแผน

พัฒนำฯ 

ประจ ำปี

1. องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

    เชยีงใหมท่รำบระดับ

    ควำมส ำเร็จกำรด ำเนนิงำน

    ตำมแผนพัฒนำองคก์ำร

    บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. สำมำรถปรับปรุงและ

    พัฒนำประสทิธภิำพ

    กำรด ำเนนิงำนของ

    องคก์รในระยะตอ่ไป
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

16 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

บริหำรจัดกำรศูนย์เครือขำ่ย

เพื่อแกไ้ขปัญหำและสง่เสริม

กำรมสีว่นร่วมในกำรพัฒนำ

ทอ้งถิ่น (clinic Center) 

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อสนับสนุนและสง่เสริม

    ใหเ้กดิกำรประสำนกำร 

    จัดท ำแผนพัฒนำทอ้งถิ่น

2. เพื่อประสำนกำรปฏบิัติ

    งำนและสร้ำงเครือขำ่ย

    ควำมร่วมมอืจำก

    ทุกภำคสว่นในกำรจัด

    กจิกรรมบริกำรสำธำรณะ

    และแกไ้ขปัญหำรของ

    ประชำชนในดำ้นตำ่งๆ

3. เพื่อจัดกจิกรรม อำท ิ

    ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรม

    ศกึษำดูงำนภำยในและ

    ตำ่งประเทศ เสริมสร้ำง

    วสิัยทัศน ์ควำมรู้ ศักยภำพ

    ใหแ้กทุ่กภำคสว่น

    ในกำรพัฒนำทอ้งถิ่น

4. เพื่อสร้ำงแหลง่เรียนรู้

    เสริมสร้ำงควำมรู้และ

    วสิัยทัศนแ์กทุ่กภำคสว่น

    ที่เกี่ยวขอ้งภำยในจังหวัด

1. บริหำรจัดกำรศูนย์

    เครือขำ่ยฯ ส ำหรับเป็น

    เวทใีนกำรประสำนควำม

    ร่วมมอืของทุกภำคสว่น

    ในกำรพัฒนำและแกไ้ข

    ปัญหำขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    จ.เชยีงใหมแ่ละทุก

    ภำคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง

2. สง่เสริมและสนับสนุนให้

    องคก์รปกครอง

    สว่นทอ้งถิ่นมกีำร

    บูรณำกำรควำมร่วมมอื

    ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

    ทอ้งถิ่นขององคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ร่วมกัน

3. จัดกจิกรรมดำ้นตำ่งๆ 

    ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรให้

    บริกำรสำธำรณะและ

    กำรแกไ้ขปัญหำของ

    ประชำชน จ. เชยีงใหม่

    โดยร่วมมอืกับทุกภำคสว่น

    ที่เกี่ยวขอ้งในทอ้งถิ่น

จ ำนวนคร้ัง

ของกจิกรรม

1. เกดิกำรบูรณำกำร

    ควำมร่วมมอืในกำรจัดท ำ

    แผนพัฒนำทอ้งถิ่นร่วมกัน

2. สำมำรถบริหำรจัดกำร

    ศูนย์เครือขำ่ยฯ ใหเ้ป็นเวที

    ประสำนควำมร่วมมอืของ

    ทุกภำคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง

    ในกำรพัฒนำแกไ้ขปัญหำ

    ของประชำชนในดำ้นตำ่งๆ

3. เกดิกจิกรรมหรือเวที

    สำธำรณะที่จะแสวงหำ

    แนวทำงแกไ้ขปัญหำของ

    ทอ้งถิ่นร่วมกัน

4. มรูีปแบบที่เหมำะสม

    (Good Practices) ส ำหรับ

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

    ใชเ้ป็นตน้แบบแกไ้ขปัญหำ

    ของประชำชน
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

บริหำรจัดกำรศูนย์เครือขำ่ย

เพื่อแกไ้ขปัญหำและสง่เสริม

กำรมสีว่นร่วมในกำรพัฒนำ

ทอ้งถิ่น (clinic Center) 

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่(ตอ่)

4. แสวงหำแนวทำงหรือ

    รูปแบบที่เหมำะสมของ

    องคก์รปกครองทอ้งถิ่น

    จ.เชยีงใหม ่เพื่อเป็นตน้แบบ

    ในกำรแกไ้ขปัญหำ 

    ประชำชนในพื้นที่

5. เป็นเวทแีลกเปลี่ยน

    ประสบกำรณ์ภำยในของ

    ทุกภำคสว่นในกำรกระจำย

    อ ำนำจให ้อปท.

6. จัดประชุม ฝึกอบรม

    สัมมนำ ศกึษำดูงำนทัง้

    ในประเทศและตำ่งประเทศ

    เพื่อสร้ำงวสิัยทัศน ์

    ควำมรู้และศักยภำพ

    แกทุ่กภำคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง

    ในจังหวัด

5. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรกระจำยอ ำนำจใหแ้ก่

    องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

6. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุน

    กำรน ำแนวคดิปรัชญำ

    เศรษฐกจิพอเพยีงมำใช้

    ในกำรพัฒนำทอ้งถิ่น

    จังหวัดเชยีงใหม่

5. เกดิกำรสรุปประสบกำรณ์

    ร่วมกันของทุกภำคสว่น

    ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรกระจำย

    อ ำนำจใหแ้กอ่งคก์ร

    ปกครองสว่นทอ้งถิ่น

6. สำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำ

    เครือขำ่ยควำมร่วมมอื

    ของทุกภำคสว่นในกำรน ำ

    แนวคดิปรัชญำเศรษฐกจิ

    พอเพยีงมำใชใ้นกำรพัฒนำ

    จังหวัดเชยีงใหม่
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17 1,000,000 - - กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

จ ำนวนคร้ัง

ของกจิกรรม

1. รับทรำบปัญหำ

    ควำมตอ้งกำรของประชำชน

    ทุกภำคสว่นในแตล่ะอ ำเภอ

    และน ำมำเป็นขอ้มูล

    ประกอบกำรจัดท ำ

    กจิกรรม/โครงกำรบริกำร

    สำธำรณะตอบสนอง

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนไดอ้ย่ำงมี

    ประสทิธภิำพ

2. สร้ำงควำมเขำ้ใจใหเ้กดิ

    กับทุกภำคสว่นที่เกี่ยวขอ้ง

    ในบทบำทภำรกจิหนำ้ที่

    ขององคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

    สำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำ

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหมไ่ด้

    อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมส่ัญจรประจ ำปี

2558

1. เพื่อรับทรำบปัญหำ

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชนทุกภำคสว่น 

    ในแตล่ะอ ำเภอและน ำมำ

    เป็นขอ้มูลประกอบ

    กำรจัดท ำกจิกรรม /

    โครงกำร บริกำร

    สำธำรณะ ที่ตอบสนอง

    ควำมตอ้งกำรของ

    ประชำชน

2. เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ

    ในบทบำทภำรกจิหนำ้ที่

    ของ  อบจ.เชยีงใหม ่ใน

    กำรใหบ้ริกำรสำธำรณะ   

    ตอ่ประชำชนอันน ำไปสู่

    กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

    อบจ.เชยีงใหมท่ี่ม ี

    ประสทิธภิำพ ตอ่กำรให้

    บริกำรประชำชน

จัดท ำเวทปีระชำเสวนำ

แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็น

ระดมขอ้เสนอแนะ 

กำรพัฒนำดำ้นตำ่งๆ 

จำกทุกภำคสว่น อำท ิ

หัวหนำ้สว่นรำชกำร 

ระดับอ ำเภอ ผู้บริหำร

อปท. สมำชกิสภำ อบจ.

หัวหนำ้สว่นรำชกำร

ในสังกัด อบจ.เชยีงใหม ่

ก ำนัน ประธำนกลุม่ อสม. 

ประธำนกลุม่เกษตรกร

ประธำนกลุม่แมบ่ำ้น

ทุกต ำบล ในแตล่ะอ ำเภอ

เป็นตน้ เพื่อน ำมำเป็น

ขอ้มูลจัดท ำแผนพัฒนำ

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมแ่ตล่ะอ ำเภอทัง้

25 อ ำเภอๆ ละ 150 คน
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมส่ัญจรประจ ำปี

2558 (ตอ่)

กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

3. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์

    ที่ดรีะหวำ่งสว่นรำชกำร 

    อปท. ภำคประชำชน

    และกลุม่ตำ่ง ๆ 

    ในกำรบูรณำกำร

    ควำมร่วมมอื

    ในกำรแกไ้ขปัญหำให้

    ตรงกับ ควำมตอ้งกำร

    ของประชำชน

3. สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์

    ที่ดใีหเ้กดิขึ้นกับทุกภำคสว่น

    ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อกำร

    บูรณำกำรควำมร่วมมอืใน

    กำรพัฒนำทอ้งถิ่นร่วมกัน
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 350,000 350,000 350,000 กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

จัดจำ้งที่ปรึกษำส ำรวจ

ควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำร

1. เพื่อด ำเนนิกำรส ำรวจ

    ควำมพงึพอใจของผู้รับ   

    บริกำรขององคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่       

    ในกำรก ำหนดประโยชน ์ 

    ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

    พเิศษ 

2. เพื่อน ำผลส ำรวจ

    ควำมพงึพอใจของ

    ผู้รับบริกำรที่ไดรั้บ 

    เสนอตอ่คณะอนุกรรมกำร

    ประเมนิประสทิธภิำพ

    และประสทิธผิล  

    กำรปฏบิัตริำชกำร 

    ท ำกำรประเมนิผล

    กำรปฏบิัตงิำน

3. เพื่อน ำผลส ำรวจ

    ควำมพงึพอใจของ

    ผู้รับบริกำรมำปรับใช้

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ     

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดชยีงใหม่

จ ำนวนกจิกรรมหรือ

โครงกำรที่เป็นงำนบริกำร

และเป็นประโยชนต์อ่สว่นรวม

ของจังหวัดเชยีงใหม่

จ ำนวน 3 - 5 โครงกำร

รำยงำนผล

กำรส ำรวจ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้รับบริกำร

เพื่อเสนอตอ่ 

ก.จ.จ.เชยีงใหม่

เพื่อใหค้ณะ

อนุกรรมกำร

ประเมนิ

ประสทิธภิำพ

และ

ประสทิธผิล

กำรปฏบิัติ

รำชกำร

1. ไดผ้ลส ำรวจควำมพงึพอใจ

    ของผู้รับบริกำรของ 

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม ่

    ในกำรก ำหนดประโยชน์

    ตอบแทนอื่นเป็นกรณี

    พเิศษ 

2. น ำผลส ำรวจควำมพงึพอใจ

    ของผู้รับบริกำร เสนอตอ่

    คณะอนุกรรมกำรประเมนิ

    ประสทิธภิำพและ

    ประสทิธผิลกำร

    ปฏบิัตริำชกำร

3. น ำผลส ำรวจควำมพงึพอใจ

    ของผู้รับบริกำรมำปรับใช้

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ    

    องคก์ำรบริหำรสว่น

    จังหวัดเชยีงใหม่
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3. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.3. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบรหิารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

19 500,000 500,000 500,000 ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

จัดท ำสื่อเพื่อกำรเผยแพร่

กำรประชำสัมพันธ์

ภำรกจิของส ำนักกำรศกึษำ 

ศำสนำและวัฒนธรรม 

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเผยแพร่และ

    ประชำสัมพันธก์ำร

    สง่เสริมสุขภำพ กฬีำและ

    นันทนำกำร กจิกรรมเด็ก

    และเยำวชนขอ้มูล

    ขำ่วสำรดำ้นกำรศกึษำ 

    ศำสนำและวัฒนธรรม 

    ใหแ้กห่นว่ยงำนรัฐ 

    เอกชนและประชำชน

    ทั่วไปไดท้รำบ

2. เพื่อเป็นสื่อในกำร

    ใหค้วำมรู้แกป่ระชำชน

    โดยทั่วไป

สื่อประชำสัมพันธท์ุกรูปแบบ 

ที่มเีนื้อหำเกี่ยวกับกำร

สง่เสริมสุขภำพ กำรกฬีำและ

นันทนำกำร กจิกรรมเด็กและ

เยำวชน กำรศกึษำ ศำสนำ

และวัฒนธรรม

ร้อยละของ

ควำมพงึใจ

ของผู้ทไีดรั้บ

สื่อทุกประเภท

1. องคก์รภำครัฐ,เอกชนและ

    ประชำชนทั่วไปไดรั้บทรำบ

    ผลกำรด ำเนนิงำน

    ของส ำนักกำรศกึษำ 

    ศำสนำและวัฒนธรรม 

    องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. ประชำชนทั่วไปไดรู้้จัก

    ศำสนำและวัฒนธรรม

    ประเพณีอันดงีำม

    ของจังหวัดเชยีงใหม่
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ๑. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับงำนส ำนักงำน

    พร้อมอุปกรณ์และ

    เคร่ืองส ำรองไฟ  

    จ ำนวน 5 ชุด ๆ ละ

    19,500 บำท

97,500 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

๒. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction

    ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    23,000 บำท

46,000 - -

๓. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุค้

    ส ำหรับงำนประมวลผล

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

    30,800 บำท

92,400 - -

๔. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED ขำวด ำ 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,500 - -

๕. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/ 

    ชนดิ LED ส ี 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

18,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของส ำนักปลัด

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

จ ำนวน

ครุภัณฑ์

ที่ไดม้ำตรฐำน

เพยีงพอ

ในกำรใชง้ำน

ของส ำนัก

ปลัดฯ

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

๖. ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 

    ชนดิ 2 บำนเปดิ 

    จ ำนวน 2 ตู ้ๆ ละ 

    5,900 บำท

11,800 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

๗. ตูเ้หล็กบำนเลื่อน

    กระจกทรงสูง  

    จ ำนวน 2 ตู ้ ๆ ละ 

    5,400 บำท

10,800 - -

๘. เคร่ืองเจำะกระดำษ 

    เสน้ผ่ำศูนย์กลำง

    ของรูที่เจำะ 6 มม.

    เจำะกระดำษหนำ 

    180 แผ่น

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,900 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของส ำนักปลัด

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

2 1. รถบรรทุก(ดเีซล) 

    ขนำด 1 ตัน ขับเคลื่อน

    2 ลอ้ แบบดับเบิ้ลแค็บ

    จ ำนวน 1 คัน

787,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

2. ที่นอนยำงพำรำอัดฟองน้ ำ

    จ ำนวน 20 ผืน ๆ ละ 

    2,600 บำท

52,000 - -

3. เตยีงนอนพร้อมที่นอน

    ยำงพำรำและหมอน

    จ ำนวน 60 ชุด ๆ ละ

    9,500 บำท

570,000 - -

4. ตูเ้ย็น ขนำด 5 ควิบกิฟุต

    จ ำนวน 1 ตู้

6,500 - -

5. ตูเ้ย็น ขนำด 13 ควิบกิฟุต

    จ ำนวน 1 ตู้

19,000 - -

6. ตูข้ำ้งเตยีง จ ำนวน 10 ตัว

    รำคำตัวละ  6,350 บำท

63,500 - -

7. โตะ๊พับโฟเมกำ้

    ขำชุบโครเมี่ยม 

    ขนำด 60x150 ซม. 

    จ ำนวน 10 ตัว ๆ ละ

    1,600 บำท

16,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของงำน

สถำนสงเครำะห์

คนชรำวัยทองนเิวศน ์

ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด

1. เพื่อใหก้ำรปฏบิัตงิำน

    และบริกำร ผู้รับบริกำร

    ไดอ้ย่ำงทั่วถงึ สะดวกรวดเร็ว

    และมปีระสทิธภิำพ

2. เพื่อใหส้ถำนสงเครำะห์

    มคีรุภัณฑส์ ำหรับใช้

    ในกำรปฏบิัตงิำนอย่ำง

    เพยีงพอ

3. เพื่อใหผู้้สูงอำยุไดใ้ช้

    ครุภัณฑ ์ที่เหมำะสม 

    ปลอดภัยและสะดวกสบำย

จ ำนวน

ครุภัณฑ์

ที่ไดม้ำตรฐำน

เพยีงพอ

ในกำรใชง้ำน

ของสถำน

สงเครำะหฯ์

1. สำมำรถปฏบิัตงิำนและ

    บริกำรผู้รับบริกำรได้

    อย่ำงทั่วถงึ สะดวกรวดเร็ว

    และมปีระสทิธภิำพ

2. สถำนสงเครำะห์

    มคีรุภัณฑส์ ำหรับใช้

    ในกำรปฏบิัตงิำน

    อย่ำงเพยีงพอ

3. ผู้สูงอำยุไดใ้ชค้รุภัณฑ ์

    ที่เหมำะสม ปลอดภัย

    และสะดวกสบำย
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8. เกำ้อี้โพล ีขำเหล็ก

    ชุบโครเมี่ยม 

    จ ำนวน 100 ตัว ๆ ละ 

    590 บำท

59,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

9. โตะ๊สแตนเลสพร้อม

    เกำ้อี้โพลอีเนกประสงค์

    (ชุดละ 4 ตัว) 

    จ ำนวน 13 ชุด ๆละ 

    7,500 บำท

97,500 - -

10. ตูเ้อกสำรเหล็ก

      แบบ 2 บำนเปดิ 

      จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ

      4,200 บำท

21,000 - -

11. หูฟังลติแมน ผู้ใหญ่

      จ ำนวน 2 อัน ๆ ละ 

      3,300 บำท

6,600 - -

12. โตะ๊คร่อมเตยีงแบบ

      สแตนเลสบุโฟเมกำ้

      ขนำด 80x30 ซม. 

      จ ำนวน 30 ตัว ๆ ละ

      4,350 บำท 

      (ปลีะ 10 ตัว)

43,500 43,500 43,500

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของงำน

สถำนสงเครำะห์

คนชรำวัยทองนเิวศน ์

ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด (ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13. คอมพวิเตอร์ส ำหรับ

      งำนส ำนักงำน

      จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 

      19,500 บำท

39,000 - - ส ำนักปลัดฯ

(ฝ่ำยสถำน

สงเครำะหฯ์)

14. คอมพวิเตอร์โนต้บุค้

      จ ำนวน 1 ชุด

30,800 - -

15. รถจักรยำนยนต์

      ขนำด 110 ซซีี

      จ ำนวน 1 คัน

37,500 - -

16. เกำ้อี้นั่งอำบน้ ำ 

      จ ำนวน 5 ตัว ๆ ละ 

      2,500 บำท

12,500 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของงำน

สถำนสงเครำะห์

คนชรำวัยทองนเิวศน ์

ส ำนักปลัดองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด (ตอ่)

- 450 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 451 -

4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

3 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับงำนประมวลผล

    แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

    22,000 บำท

66,000 - - กองกจิกำรสภำฯ

(ฝ่ำยกจิกำรสภำฯ)

2. เคร่ืองพมิพช์นดิ

    เลเซอร์/ชนดิ LED 

    ขำวด ำ (25 หนำ้/นำที)

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    5,500 บำท

11,000 - -

3. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 

    ขนำด 800 VA 

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

    3,000 บำท

9,000 - -

4. กลอ้งถำ่ยภำพนิ่ง 

    ระบบดจิติอล

    พร้อมอุปกรณ์ 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

25,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองกจิกำร

สภำองคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

จ ำนวน

ครุภัณฑ์

ที่ไดม้ำตรฐำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

4 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับกำรประมวลผล 

    แบบที่1 จ ำนวน 2 เคร่ือง

    รำคำเคร่ืองละ  

    22,000 บำท

44,000 - - กองแผนฯ

2. เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 

    ขนำด 800VA 

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

    3,000 บำท

6,000 - -

3. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED ขำวด ำ

    (25หนำ้/นำที) 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

5,500 - -

4. เคร่ืองพมิพ ์Multifunction

    ชนดิเลเซอร์/ชนดิ LED สี

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

23,000 - -

5. รถยนตบ์รรทุก (ดเีซล)

    ขนำด 1 ตัน 

    ปริมำตรกระบอกสูบ

    ขนำดไมต่่ ำกวำ่ 

    2,400 ซ.ีซ.ี

    ขับเคลื่อน 2 ลอ้ 

    แบบดับเบิ้ลแค็บ 

    จ ำนวน 1 คัน

787,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของ

กองแผนและงบประมำณ

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5 30,000 30,000 30,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

6 180,000 180,000 180,000 กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

ระบบปอ้งกันไวรัส

คอมพวิเตอร์

เพื่อใหม้รีะบบปอ้งกัน

และรักษำควำมปลอดภัย

จำกไวรัสคอมพวิเตอร์

ระบบปอ้งกันไวรัสคอมพวิเตอร์

จ ำนวน 250 สทิธิ์กำรใชง้ำน/ปี

จ ำนวนลขิสทิธิ์

กำรใชง้ำน

ระบบ

ปอ้งกันไวรัส

ปัญหำกำรแพร่กระจำยของ

ไวรัสคอมพวิเตอร์บนระบบ

เครือขำ่ยภำยในส ำนักงำน

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมล่ดลงท ำให้

กำรปฏบิัตงิำนมปีระสทิธภิำพ

มำกขึ้น

คำ่บริกำรพื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซตแ์ละฐำนขอ้มูล

เพื่อใหม้พีื้นที่ในกำรจัดเก็บ

เว็บไซตข์ององคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

เว็บไซตท์อ่งเที่ยว จ.เชยีงใหม่

ส ำหรับเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ผลงำนและขอ้มูลทอ่งเที่ยว

จ.เชยีงใหม่

มพีื้นที่จัดเก็บเว็บไซตแ์ละ

ฐำนขอ้มูล บนระบบ

อนิเตอร์เน็ตขององคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

พื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซต์

อบจ.เชยีงใหม่

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหมส่ำมำรถใหบ้ริกำร

เว็บไซตบ์นระบบอนิเตอร์เน็ต

และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

ผลงำนของหนว่ยงำนและ

ขอ้มูลทอ่งเที่ยวจังหวัด

เชยีงใหมแ่กป่ระชำชน
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7 200,000 - - กองแผนฯ

(ฝ่ำยตดิตำมฯ)

ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิ

ภำยในส ำนักงำน

องคก์ำรบริหำรสว่น

จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อเพิ่มชอ่งทำง

    กำรรักษำควำมปลอดภัย

    ของทรัพย์สนิ เอกสำร

    และสถำนที่รำชกำร

2. เพื่อใหม้เีคร่ืองมอืใน

    กำรตรวจสอบบุคคล

    เขำ้-ออก องคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

3. เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์

    ดำ้นควำมปลอดภัย

    ใหก้ับผู้ที่มำตดิตอ่

    รำชกำรกับองคก์ำรบริหำร

    สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

ตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิ

ครอบคลุมทัง้ส ำนักงำน

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

ระบบกลอ้ง

วงจรปดิภำยใน

ส ำนักงำน

องคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. สร้ำงควำมปลอดภัย

    ในทรัพย์สนิและเอกสำร

    ของทำงรำชกำร

    มใิหสู้ญหำย

2. หนว่ยงำนมเีคร่ืองมอื

    ในกำรดูแล ตรวจสอบ

    ควำมปลอดภัยของ

    สถำนที่

3. สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดตีอ่

    หนว่ยงำน
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

8 เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองคลัง

1. คอมพวิเตอร์ ส ำหรับงำน

    ประมวลผลแบบที่ 2 

    พร้อมเคร่ืองส ำรองไฟ 

    และชุดโปรแกรมระบบ

    ปฏบิัตกิำรฯ จ ำนวน 1 ชุด

36,800 - - จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

กองคลัง

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับงำนส ำนักงำน

    พร้อมเคร่ืองส ำรองไฟ

    และชุดโปรแกรมระบบ

    ปฏบิัตกิำรฯ 

    จ ำนวน 6 ชุด ๆ ละ

    21,800 บำท

    ป ี2558 : 2 ชุด

    ป ี2559 : 2 ชุด 

    ป ี2560 : 2 ชุด

43,600 43,600 43,600

3. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED 

    จ ำนวน 7 ชุด ๆ ละ

    11,000 บำท

    ป ี2558 : 3 ชุด 

    ป ี2559 : 2 ชุด 

    ป ี2560 : 2 ชุด

33,000 22,000 22,000

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ

- 455 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองคลัง

(ตอ่)

4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 

    ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร

    ระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 2

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    29,000 บำท

58,000 - - กองคลัง

5. ตูเ้หล็ก 2 บำนเปดิ (มอก.)

    จ ำนวน 30 ตู ้ๆ ละ 

    5,900 บำท

    ป ี2558 : 10 ตู้

    ป ี2559 : 10 ตู ้

    ป ี2560 : 10 ตู้

59,000 59,000 59,000

- 456 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9 เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรส ำหรับงำน

ดำ้นกำรจัดเก็บรำยได ้

กองคลัง

1. คอมพวิเตอร์ส ำหรับ

    งำนประมวลผลแบบที่ 1

    พร้อมชุดโปรแกรมระบบ

    ปฏบิัตกิำรฯ จ ำนวน 3 ชุด 

    ชุดละ 25,800 บำท

    ป ี2558 : 1 ชุด

    ป ี2559 : 1 ชุด

    ป ี2560 : 1 ชุด

25,800 25,800 25,800 จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

กองคลัง

2. เคร่ืองส ำรองไฟ       

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

    12,000 บำท

    ป ี2558 : 1 เคร่ือง

    ป ี2559 : 1 เคร่ือง

    ป ี2560 : 1 เคร่ือง

12,000 12,000 12,000

3. เคร่ืองปร้ินเลเซอร์ ส ำหรับ

    งำนช ำระภำษผ่ีำนระบบ

    อนิเตอร์เน็ตออนไลน์

    จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

    11,000 บำท

    ป ี2558 : 1 เคร่ือง

    ป ี2559 : 1 เคร่ือง

    ป ี2560 : 1 เคร่ือง

11,000 11,000 11,000

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรจัดเก็บภำษปีระเภทตำ่งๆ

    และรำยไดอ้ื่น ๆ พร้อมกำร

    น ำระบบสำรสนเทศมำใช้

    ในกำรบริกำรประชำชน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    ส ำหรับใชใ้นกำรปฏบิัตงิำน

    ดำ้นกำรจัดเก็บภำษี

    ประเภทตำ่ง ๆ และ

    รำยไดอ้ื่น ๆ 

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ

    ส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชน

    ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ

- 457 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรส ำหรับงำน

ดำ้นกำรจัดเก็บรำยได ้

กองคลัง (ตอ่)

4. คอมพวิเตอร์โนต๊บุต๊

    ส ำหรับงำนส ำนักงำน

    พร้อมชุดโปรแกรม

    ระบบปฏบิัตกิำร

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

21,800 - - กองคลัง

5. เคร่ืองโทรสำร 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

30,000 - -

6. กลอ้งถำ่ยภำพนิ่งระบบ

    ดจิติอล จ ำนวน 1 เคร่ือง

10,000 - -
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

10 1. ตูเ้หล็ก 2 บำนเปดิ 

   (มอก.) จ ำนวน 20 ตู ้ๆ ละ

    5,900 บำท

    ป ี2558 : 10 ตู้

    ป ี2560 : 10 ตู้

59,000 - 59,000 กองพัสดุฯ

2. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับงำนประมวลผล 

    แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์

    และเคร่ืองส ำรองไฟ

    จ ำนวน 6 ชุด ๆ ละ

    25,000 บำท

    ป ี2558 : 3 ชุด

    ป ี2560 : 3 ชุด

75,000 - 75,000

3. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    LED ขำวด ำ 

    จ ำนวน 6 เคร่ือง ๆ ละ

    5,500 บำท

    ป ี2558 : 3 เคร่ือง

    ป ี2560 : 3 เคร่ือง

16,500 - 16,500

4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 

    ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร

    ระดับศูนย์บริกำร แบบที่ 1

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    22,000 บำท

44,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของ

กองพัสดุและทรัพย์สนิ

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

11 1. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

    ส ำหรับงำนประมวลผล

    แบบที่ 1 พร้อมอุปกรณ์ 

    และเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

    จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ    

    25,000 บำท

50,000 - - กองกำรเจำ้หนำ้ที่

(ฝ่ำยสง่เสริมฯ)

2. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED ขำวด ำ 

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ   

    11,000 บำท

22,000 - -

3. เคร่ืองโทรสำร 

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

18,000 - -

4. สแกนเนอร์ ส ำหรับงำนเก็บ

    เอกสำรระดับศูนย์บริกำร

    แบบที่ 1 จ ำนวน 1 เคร่ือง

22,000 - -

5. โตะ๊ท ำงำนเหล็ก 

    ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 4 ฟุต

    จ ำนวน 1 ตัว

6,400 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของ

กองกำรเจำ้หนำ้ที่

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

12 เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของ

ส ำนักกำรศกึษำ ฯ

1  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ

    งำนส ำนักงำนพร้อม

    อุปกรณ์และเคร่ือง

    ส ำรองไฟ จ ำนวน 4 ชุด

    ชุดละ 21,800 บำท

87,200 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

2. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

    ชนดิ LED ขำวด ำ 

    (25หนำ้/นำที) 

    จ ำนวน 5 เคร่ือง

    เคร่ืองละ 5,500 บำท

27,500 - -

3. เคร่ืองปรับอำกำศชนดิ

    ตดิผนัง ขนำด 12,000 

    บทียูี จ ำนวน 1 เคร่ือง

17,900 - -

4. เคร่ืองปรับอำกำศชนดิ

    ตดิผนัง ขนำด 18,000 

    บทียูี จ ำนวน 1 เคร่ือง

23,200 - -

5. เคร่ืองปรับอำกำศชนดิ

    ตัง้พื้นหรือชนดิแขวน 

    ขนำด 48,000 บทียูี

    จ ำนวน 3 เคร่ือง

    เคร่ืองละ 55,900 บำท

167,700 - -

6. ผ้ำมำ่นจ ำนวน 12 ชุด

    ชุดละ 4,500 บำท

54,000 - -

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่จ ำเป็นและเพยีงพอ

    ในกำรปฏบิัตงิำน

    ตำมภำรกจิของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำน

    ของเจำ้หนำ้ที่

3. เพื่อเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรใหบ้ริกำร

    ประชำชนและผู้มำ

    ตดิตอ่รำชกำร

จ ำนวน

ครุภัณฑ์

ที่ไดม้ำตรฐำน

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และ

    มปีระสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ

3. ประชำชนและผู้มำ

    ตดิตอ่รำชกำรไดรั้บ

    ควำมสะดวกในกำร

    ใหบ้ริกำร
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

7. โตะ๊ท ำงำนเหล็กพร้อม

    กระจก จ ำนวน 3 ตัว

    ตัวละ 6,400 บำท

19,200 - - ส ำนักกำรศกึษำฯ

(ฝ่ำยบริหำร

งำนทั่วไป)

8. เกำ้อี้ท ำงำนมพีนักพงิ

    และที่เทำ้แขน 

    จ ำนวน 10 ตัว

    ตัวละ 1,400 บำท

14,000 - -

9. รถยนตก์ระบะดเีซล 

    ขนำด 1 ตัน กระบอกสูบ

    ไมต่่ ำกวำ่ 2,400 ซซี ี

    ขับเคลื่อน 2 ลอ้ 

    แบบดับเบิ้ลแค็บ 

    จ ำนวน 1 คัน

787,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของ

ส ำนักกำรศกึษำ ฯ

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13 1. รถบรรทุก (ดเีซล)

    ขนำด 1 ตัน 

    ปริมำตรกระบอกสูบ

    ไมต่่ ำกวำ่ 2,400 ซซี.ี

    ขับเคลื่อน 4 ลอ้

    แบบมชีอ่งวำ่ง

    ดำ้นหลังคนขับ(CAB) 

    จ ำนวน 4 คัน ๆ ละ

    821,000 บำท

3,284,000 - - จ ำนวน

ครุภัณฑท์ี่ได้

มำตรฐำน

กองชำ่ง

2. โทรทัศน ์แอล อ ีด ี

    (LED TV) 

    ระดับควำมละเอยีด

    จอภำพ 1366x768 

    พกิเซล ขนำด 46 นิ้ว

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

50,000 - -

3. เคร่ืองตัดหญำ้ 

    แบบขอ้แข็ง

    จ ำนวน 1 เคร่ือง

9,500 - -

4. เคร่ืองตัดหญำ้ แบบเข็น

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ

    13,000 บำท

26,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

1. เพื่อใหม้วีัสดุอุปกรณ์

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้ที่จ ำเป็น

    ในกำรเพิ่มประสทิธภิำพ

    กำรปฏบิัตงิำนตำมภำรกจิ

    ของหนว่ยงำน

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก

    และเพิ่มประสทิธภิำพ

    ในกำรปฏบิัตงิำนของ

    เจำ้หนำ้ที่

1. มวีัสดุ อุปกรณ์ 

    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้

    ที่พอเพยีงตอ่กำร

    ปฏบิัตงิำน และมี

    ประสทิธภิำพมำกย่ิงขึ้น

2. เจำ้หนำ้ที่ปฏบิัตงิำน

    ไดอ้ย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

    และมปีระสทิธภิำพ

- 463 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

5. เคร่ืองมัลตมิเีดยี

    โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA

    ขนำดไมน่อ้ยกวำ่ 

    2,000 ANSI Lumens

    จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

    22,000 บำท

44,000 - - กองชำ่ง

6. บันไดอลูมเินยีม แบบ 4 ขำ

    สำมำรถพับเก็บได้

    มคีวำมสูงไมน่อ้ยกวำ่ 

    3 เมตร จ ำนวน 2 ตัว

    รำคำตัวละ 5,300 บำท

10,600 - -

7. โตะ๊พับหนำ้โฟเมกำ้ขำว

    ขนำด 75x150x75 ซม.

    จ ำนวน 40 ตัว ๆ ละ 

    1,000 บำท

40,000 - -

8. เกำ้อี้ที่นั่งและพนักพงิบุ

    ดว้ยฟองน้ ำหุม้ดว้ย

    หนัง PVC ขำเหล็กชุบ

    ดว้ยโครเมี่ยม

    จ ำนวน 120 ตัว ๆ ละ

    350 บำท

42,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

9. จอโปรเจคเตอร์ 

    ขนำดทแยงมุม

    ไมน่อ้ยกวำ่ 100 นิ้ว

    เป็นจอรับภำพแบบแขวน

    มอืดงึ สำมำรถตดิตัง้

    กับผนังเพดำนได ้

    มกีระบอกจอออกแบบ

    ใหส้ำมำรถตดิตัง้กับ

    ผนังหรือเพดำน 

    จ ำนวน 1 ชุด

2,500 - - กองชำ่ง

10. เคร่ืองตดิตำมรถยนต ์

      (GPS Tracker) 

      จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 

      15,000 บำท

150,000 - -

11. ผ้ำมำ่นพร้อมตดิตัง้ 

      ขนำด 2.50x1.10 ม.

      จ ำนวน 4 ชุด ๆ ละ

      3,500 บำท

14,000 - -

12. ผ้ำมำ่นพร้อมตดิตัง้ 

      ขนำด 1.35x1.17 เมตร

      จ ำนวน 4 ชุด ๆ ละ

      2,750 บำท

11,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)

- 465 - (58-60) บริหำรจัดกำร    



- 466 -

4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

13. เคร่ืองปรับอำกำศ

      แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น

      หรือชนดิแขวน (มรีะบบ

      ฟอกอำกำศ) ขนำด

      18,000 บทียูี

      จ ำนวน 1 เคร่ือง

28,400 - - กองชำ่ง

14. เคร่ืองปรับอำกำศ

      แบบแยกสว่นชนดิตัง้พื้น

      หรือชนดิแขวน (มรีะบบ

      ฟอกอำกำศ) ขนำด

      24,000 บทียูี

      จ ำนวน 1 เคร่ือง

33,400 - -

15. ตูเ้หล็กเก็บเอกสำร 

      ชนดิ 3 ลิ้นชัก 

      จ ำนวน 4 ตู ้ๆ ละ 

      3,200 บำท

12,800 - -

16. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/

      ชนดิ LED ขำวด ำ 

      (18 หนำ้/นำที) 

      จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ

      3,500 บำท

10,500 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

17. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

      ส ำหรับงำนประมวลผล 

      แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์

      โปรแกรมระบบปฏบิัตกิำร

      และเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้

      จ ำนวน 9 ชุด ๆ ละ

      37,500 บำท

337,500 - - กองชำ่ง

18. หมอ้แปลงไฟฟำ้ 

      ขนำด 100 KVA 

      พร้อมตดิตัง้และ

      ปรับปรุงระบบจำ่ยไฟ

      แรงดันต่ ำภำยใน 

      จ ำนวน 1 ลูก

500,000 - -

19. เคร่ืองคอมพวิเตอร์

      โนต้บุค้ ส ำหรับงำน

      ประมวลผล มหีนว่ย

      ประมวลผลกลำง 

      (CPU) ไมน่อ้ยกวำ่ 4 

      แกนหลัก (4 core) 

      ที่มคีวำมเร็วสัญญำณ

      นำฬกิำไมน่อ้ยกวำ่ 2.0 

      GHz จ ำนวน 1 หนว่ย

      จ ำนวน 1 เคร่ือง

45,900 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20. ชุดทดสอบกำรหำ

      คำ่ควำมถว่งจ ำเพำะของ

      ซเีมนต ์จ ำนวน 1 ชุด

83,000 - - กองชำ่ง

21. ชุดทดสอบกำรหำ

      คำ่ขดีจ ำกัดควำมขน้เหลว

      ปกตขิองซเีมนตเ์พส

      จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ

      32,000 บำท

64,000 - -

22. ชุดทดสอบหำคำ่

      ควำมถว่งจ ำเพำะ

      ของวัสดุมวลรวมละเอยีด

      จ ำนวน 1 ชุด

60,000 - -

23. ชุดทดสอบหำคำ่

      ควำมถว่งจ ำเพำะ

      ของวัสดุมวลรวมหยำบ

      จ ำนวน 1 ชุด

110,000 - -

24. เคร่ืองทดสอบ

      กำรสกึกร่อนของวัสดุ

      มวลรวมหยำบ 

      (Los Angeles Machine)

      จ ำนวน 1 ชุด

200,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

25. ชุดทดสอบกำรหำ

      คำ่หนว่ยน้ ำหนักของ

      คอนกรีต จ ำนวน 1 ชุด

52,000 - - กองชำ่ง

26. ชุดทดสอบกำรหำ

      คำ่กำรยุบตัวของ

      คอนกรีต จ ำนวน 1 ชุด

6,000 - -

27. เคร่ืองกดคอนกรีตชนดิ

       แสดงผลเป็นตัวเลข

       ขนำด 200 ตัน 

       (Digital 2000 kN : STS)

       จ ำนวน 1 ชุด

600,000 - -

28. ชุดทดสอบหำขนำดของ

      เม็ดวัสดุมวลรวมหยำบ

      จ ำนวน 1 ชุด

220,000 - -

29. ชุดเคร่ืองมอืทดสอบหำ

      ปริมำณสำรอนิทรีย์

      ในมวลรวมละเอยีด

      จ ำนวน 1 ชุด

18,000 - -

30. ชุดทดสอบ Atterberg

      จ ำนวน 1 ชุด

44,500 - -

31. ชุดทดสอบหำขนำด

      เม็ดดนิละเอยีด

      โดยวธิใีชต้ะแกรงร่อน

      จ ำนวน 1 ชุด

92,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)

- 469 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

32. ชุดทดสอบกำรบดอัดดนิ

      แบบมำตรฐำนและแบบสูง

      กวำ่มำตรฐำน

      จ ำนวน 1 ชุด

41,000 - - กองชำ่ง

33. ชุดทดสอบแคลฟิอร์เนยี

      แบร่ิงเรโช (C.B.R.)

      จ ำนวน 1 ชุด

460,000 - -

34. ชุดทดสอบกำรหำ

      คำ่ควำมหนำแนน่ของดนิ

      ในสนำม จ ำนวน 1 ชุด

28,000 - -

35. เคร่ืองมอืเจำะส ำรวจ

      และเก็บตัวอย่ำงดนิ

      (แบบสำมขำ)

      จ ำนวน 1 ชุด

560,000 - -

36. ชุดเคร่ืองแบง่ตัวอย่ำงหนิ

      จ ำนวน 1 ชุด

55,000 - -

37. ชุดทดสอบหำเปอร์เซนต์

       ควำมชื้นของวัสดุมวลรวม

       จ ำนวน 1 ชุด

170,000 - -

38. ชุดทดสอบแอสฟัลท์

      คอนกรีตมกิซโ์ดยวธิ ี  

      มำร์แชล จ ำนวน 1 ชุด

620,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

39. ชุดทดสอบกำรลำ้ง

      หรือแยกยำงมะตอย

      เพื่อหำสว่นผสม 

      จ ำนวน 1 ชุด

190,000 - - กองชำ่ง

40. เคร่ืองทดสอบหำต ำแหนง่

      เหล็กเสริมในคอนกรีต 

      (Rebar Location)

      จ ำนวน 1 ชุด

150,000 - -

41. เคร่ืองเจำะเก็บตัวอย่ำง

      คอนกรีต จ ำนวน 1 ชุด

150,000 - -

42. เคร่ืองหำพกิัดดว้ย

      สัญญำณดำวเทยีม GPS

      จ ำนวน 8 เคร่ืองๆละ

      25,000 บำท

200,000 - -

เพิ่มประสทิธภิำพ

ดำ้นกำรบริหำรและ

กำรบริกำรของกองชำ่ง

(ตอ่)

- 471 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

14 จัดภูมทิัศนโ์รงเรียนตน้แกว้

ผดุงพทิยำลัย อ ำเภอหำงดง

จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของสถำนที่รำชกำร

ใหม้ทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สร้ำงบรรยำกำศในกำรจัด

กำรเรียนกำรสอน และเป็นที่

ประทับใจของผู้มำตดิตอ่

รำชกำร

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

2,000,000 - - ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

มบีรรยำกำศเหมำะสม

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

และเป็นที่ประทับใจของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

15 จัดภูมทิัศนโ์รงเรียนบำ้นศำลำ

อ ำเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของสถำนที่รำชกำร

ใหม้ทีัศนยีภำพที่สวยงำม

สร้ำงบรรยำกำศในกำรจัด

กำรเรียนกำรสอน และเป็นที่

ประทับใจของผู้มำตดิตอ่

รำชกำร

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

2,000,000 - - ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

มบีรรยำกำศเหมำะสม

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

และเป็นที่ประทับใจของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

- 472 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

16 ปรับปรุงภูมทิัศนโ์รงเรียน

แมอ่ำยวทิยำคม (พื้นที่บริเวณ

อนุสำวรีย์เจำ้แมม่ะลกิำ)

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของสถำนที่รำชกำร

ใหม้ทีัศนยีภำพที่สวยงำม

และเป็นที่ประทับใจของ

ผู้มำตดิตอ่รำชกำร

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

2,000,000 - - ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

และเป็นที่ประทับใจของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

17 จัดภูมทิัศนส์ถำนสงเครำะห์

วัยทองนเิวศน ์อ ำเภอแมแ่ตง 

จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์

ของสถำนที่รำชกำร

ใหม้ทีัศนยีภำพที่สวยงำม

และเป็นที่ประทับใจของ

ผู้มำตดิตอ่รำชกำร

จัดภูมทิัศนด์ว้ยไมด้อก 

ไมป้ระดับ ไมยื้นตน้ 

วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับ

งำนภูมทิัศน ์วัสดุตกแตง่ 

งำนภูมสิถำปัตยกรรม 

งำนศลิปหัตถกรรม 

งำนประตมิำกรรม และ

งำนระบบตำ่ง ๆ รวมทัง้

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

กับกำรด ำเนนิกำร

2,000,000 - - ร้อยละ

ควำมพงึพอใจ

ของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

สถำนที่มภีูมทิัศนท์ี่เหมำะสม

มทีัศนยีภำพที่สวยงำม

และเป็นที่ประทับใจของผู้มำ

ตดิตอ่รำชกำร

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

- 473 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

18 ปรับปรุงตอ่เตมิอำคำร

ส ำนักงำนกองชำ่ง

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

1. เพื่อรองรับกำรใหบ้ริกำร

    แกป่ระชำชนหรือ

    ผู้มำตดิตอ่รำชกำรใหไ้ด้

    รับควำมสะดวก 

2. เพื่อรองรับกำรปฏบิัตงิำน

    ของขำ้รำชกำรและ

    เจำ้หนำ้ที่ที่จะมขียำย

    โครงสร้ำงของหนว่ยงำน

ปรับปรุงและตอ่เตมิอำคำร

ส ำนักงำนกองชำ่ง องคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

โดยกำรขยำยพื้นที่และเสริม

โครงสร้ำงใหร้องรับกำรใช้

อำคำรไดอ้ย่ำงเต็มที่

3,000,000 - - งำนแลว้เสร็จ

 100 %

1. สำมำรถรองรับกำรให้

    บริกำรแกป่ระชำชนหรือ

    ผู้มำตดิตอ่รำชกำร

    ใหไ้ดรั้บควำมสะดวก

 2. สำมำรถรองรับกำร

    ปฏบิัตงิำนของขำ้รำชกำร

    และเจำ้หนำ้ที่ในอนำคต

    ไดอ้ย่ำงเพยีงพอ

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

19 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจรำจร 

แบบ over-Lay ดว้ยแอสฟัลต์

คอนกรีต ถนนทำงเขำ้

บำ้นพักขำ้รำชกำรบริเวณ

ศูนย์เครืองมอืกลองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม่

หมูท่ี่ 3 ต ำบลดอนแกว้ 

อ ำเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

เพื่อใหก้ำรสัญจรในสถำนที่

มคีวำมสะดวก ปลอดภัย 

และสำมำรถอ ำนวย

ควำมสะดวกแกเ่จำ้หนำ้ที่

และผู้มำตดิตอ่รำชกำร

กวำ้ง 4 เมตร

ยำว 180 เมตร

หรือพื้นที่ไมน่อ้ยกวำ่ 

720 ตำรำงเมตร

316,800 - - ร้อยละควำม

ยำวถนนที่

ไดรั้บกำร

ปรับปรุงฯ

กำรสัญจรไปมำในสถำนที่

มคีวำมสะดวก ปลอดภัย 

เจำ้หนำ้ที่และผู้มำตดิตอ่

รำชกำรไดรั้บควำมสะดวก

มำกขึ้น

กองชำ่ง

ฝ่ำยกอ่สร้ำง

- 474 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

20 กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ

ศูนย์เคร่ืองมอืกลองคก์ำร

บริหำรสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

หมูท่ี่ 3 ต ำบลดอนแกว้

อ ำเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

๑. เพื่อใหก้ำรระบำยน้ ำ

    เป็นไปอย่ำงสะดวก

๒. เพื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้ม

    ที่ดใีหก้ับสถำนที่รำชกำร

กวำ้ง 0.30 เมตร 

ลกึ 0.50 เมตร 

ยำว 155 เมตร

542,500 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

๑. เจำ้หนำ้ที่และประชำชน

    ที่มำตดิตอ่รำชกำร

    ไดรั้บควำมสะดวกสบำย

๒. สถำนที่รำชกำรมสีภำพ 

    แวดลอ้มที่ดขีึ้น

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

21 กอ่สร้ำงอำคำรหอประชุม

องคก์ำรบริหำรสว่นจังหวัด

เชยีงใหม ่สว่นแยก (เขตใต้) 

อ ำเภอฮอด จังหวัดเชยีงใหม่

1. เพื่อรองรับผู้เขำ้ร่วมประชุม

2. เพื่อรองรับจัดกจิกรรม

    ตำ่ง ๆ เชน่ งำนรัฐพธิี

    ไดอ้ย่ำงเหมำะสม

อำคำรหอประชุม

ขนำด 300 คน

10,000,000 - - กอ่สร้ำงแลว้

เสร็จ

1. สำมำรถรองรับผู้เขำ้ร่วม

    ประชุมได้

2. มสีถำนที่ส ำหรับกำรจัด

    กจิกรรมตำ่ง ๆ ได้

    อย่ำงเหมำะสม

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

- 475 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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4. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7.4. จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบรหิารงานขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

22 ปรับปรุงระบบระบำยน้ ำ

พร้อมวำงทอ่คอนกรีต

เสริมเหล็ก รอบอำคำร

ส ำนักงำนองคก์ำรบริหำร

สว่นจังหวัดเชยีงใหม ่

สว่นแยก (เขตเหนอื) 

ต ำบลมอ่นปิ่น อ ำเภอฝำง

จังหวัดเชยีงใหม่

๑. เพื่อเป็นกำรแกไ้ขปัญหำ

    น้ ำขังบริเวณส ำนักงำน

๒. เพื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้ม

    ที่ดใีหก้ับสถำนที่รำชกำร

ระบบระบำยน้ ำ 

ขนำดกวำ้ง 0.30 เมตร 

ลกึเฉลี่ย 0.30 เมตร

ยำว 186 เมตร พร้อมวำง

ทอ่คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสน้ผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร 

ยำว 12 เมตร

600,000 - - ร้อยละ

ระยะทำงที่

กอ่สร้ำง

๑. เจำ้หนำ้ที่และประชำชน

    ที่มำตดิตอ่รำชกำร

    ไดรั้บควำมสะดวกสบำย

๒. สถำนที่รำชกำรมสีภำพ 

    แวดลอ้มที่ดขีึ้น

กองชำ่ง

ฝ่ำยส ำรวจ

- 476 - (58-60) บริหำรจัดกำร    
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1. แนวทางการพัฒนาที่ 5.1. สง่เสริมการศกึษานอกระบบและตามอัธยาศัย 1 150,000,000      - - - - 1 150,000,000

1 150,000,000      - - - - 1 150,000,000

1 150,000,000      - - - - 1 150,000,000

บัญชสีรุปโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558 - 2560)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์
ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

รวมท้ังสิ้น

(ขอรับการสนบัสนนุจากส่วนกลาง)

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวิีต

รวม

- 477 - (58 - 60) สรุปขอสว่นกลาง       
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวิีต

๑. แนวทางการพัฒนาท่ี

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 150,000,000 - - ขอรับการสนับสนุน

จากสว่นกลาง

อบจ.เชยีงใหม่

กองแผนฯ

(ฝ่ายตดิตามฯ)

กอ่สร้างอุทธยานการเรียนรู้

เชยีงใหม่

1. เพื่อใหม้ศีูนย์กลาง

    การเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

    เยาวชนและประชาชน

    ในจังหวัดเชยีงใหมแ่ละ

    ภูมภิาค

2. เพื่อสง่เสริมใหเ้ด็กเยาวชน

    มนีสิัยรักการอา่น เพิ่มพูน

    ความรู้ ความสามารถ

    ใหพ้ร้อมส าหรับการ

    พัฒนาเมอืงในอนาคต

3. เพื่อสร้างความเขม้แข็ง

    ใหก้ับสังคมที่มคีุณภาพ

    และสร้างสรรคส์ังคมแหง่

    การเรียนรู้

4. เพื่อสง่เสริมใหม้พีื้นที่

    ส าหรับการสร้างกจิกรรม

    ร่วมกันของเด็ก เยาวชน

    และครอบครัว

อุทธยานการเรียนรู้เชยีงใหม่

ส าหรับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชน จังหวัดเชยีงใหม่

และภูมภิาค โดยใชข้อบเขต

การจัดตัง้อุทธยานการเรียนรู้

เชยีงใหม ่ตามที่ส านักงาน

อุทธยานการเรียนรู้ (TK) 

โดยการกอ่สร้างอุทธยาน

การเรียนรู้เชยีงใหม ่

ระยะที่ 2        

- ขอรับการสนับสนุน

  งบประมาณจาก

  สว่นกลาง จ านวน   

  150,000,000 บาท

- งบประมาณของ อบจ.

  เชยีงใหม ่จ านวน

  50,000,000 บาท

การใหบ้ริการ

เด็ก เยาวชน 

ประชาชนใน

จังหวัด

เชยีงใหมแ่ละ

ในภูมภิาค

1. มศีูนย์กลางการเรียนรู้

    ส าหรับเด็ก เยาวชนและ

    ประชาชน ในจังหวัด

    เชยีงใหมแ่ละภูมภิาค

2. เด็ก และเยาวชนมนีสิัย

    รักการอา่นมคีวามรู้    

    ความสามารถพร้อม

    ส าหรับการพัฒนาเมอืง

    ในอนาคต

3. สังคมมคีวามเขม้แข็ง

    มคีุณภาพและเป็นสังคม

    แหง่การเรียนรู้

4. เด็ก เยาวชนและครอบครัว

    มพีื้นที่ส าหรับการสร้าง

    กจิกรรมตา่งๆ ร่วมกันได้

    อย่างเหมาะสม

5.1. ส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปอีงค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

 (พ.ศ. 2558 - 2560)
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยนื และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จติสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวิีต
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.แนวทางการพัฒนาที่ 1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 18 38,408,700 - - - - 18 38,408,700

2.แนวทางการพัฒนาที่ 1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการคมนาคมขนสง่ ดา้น

สาธารณูปโภค ดา้นสาธารณูปการ และการพัฒนาการ

บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

277 1,745,720,900 - - - - 277 1,745,720,900

295 1,784,129,600 - - - - 295 1,784,129,600

1.แนวทางการพัฒนาที่ 2.3. สง่เสริมพัฒนาประสทิธภิาพการผลติและการกระจาย

สนิคา้ผลติภัณฑช์ุมชนใหไ้ดม้าตรฐานเตรียมพร้อมเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน (AEC)

3 2,050,000 - - - - 3 2,050,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 2.4. สง่เสริมและสร้างความเขม้แข็งใหก้ับภาคเกษตรให้

สามารถแขง่ขันไดใ้นประชาคมอาเซยีน

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

3.แนวทางการพัฒนาที่ 2.5. สร้างภาพลักษณ์ดา้นการทอ่งเที่ยว การประชาสัมพันธ์

เชงิรุกและการตลาด

1 300,000 - - - - 1 300,000

4.แนวทางการพัฒนาที่ 2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหลง่ทอ่งเที่ยวและบริการทางการ

ทอ่งเที่ยว

9 70,757,400 1 1,000,000 1 1,000,000 11 72,757,400

14 73,607,400 1 1,000,000 1 1,000,000 16 75,607,400

1 โครงสร้างพื้นฐาน

รวม

2 เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รวม

บัญชสีรุปโครงการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นจังหวัดเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2558 - 2560 )

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชยีงใหม่ขอรับการสนบัสนนุจากองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่)

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์
ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

ผ.02 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม ๓ ปี

1.แนวทางการพัฒนาที่ 4.2. การเชื่อมโยงวถิชีวีติชุมชนกับศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 21 10,980,000 1 50,000 1 50,000 23 11,080,000

21 10,980,000 1 50,000 1 50,000 23 11,080,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 5.4. การสง่เสริมสุขภาวะ 8 7,687,000 - - - - 8 7,687,000

2.แนวทางการพัฒนาที่ 5.6. พัฒนาคุณภาพชวีติของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุและ

ผู้ดอ้ยโอกาส

2 1,000,000 - - - - 2 1,000,000

10 8,687,000 - - - - 10 8,687,000

1.แนวทางการพัฒนาที่ 6.2. การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 47,382,600 - - - - 13 47,382,600

13 47,382,600 - - - - 13 47,382,600

353 1,924,786,600 2 1,050,000 2 1,050,000 357 1,926,886,600รวมท้ังสิ้น

รวม

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวิีต

รวม

5. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบยีบชุมชน สังคม

รวม

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1. โครงสร้างพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําน้ําแม่แหลงน้อย 

บ้านดอยชัยใต ้หมู่ที่ 2  

ตําบลแม่อาย (ทต.แม่อาย)

เชื่อมบ้านดอนชัย หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย 

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

กวา้ง 5 เมตร

ลึก 1.50 เมตร

ปริมาตรไม่น้อยกว่า

22,500 ลูกบาศกเ์มตร

พร้อมขนทิ้ง

1,500,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แม่อาย

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผ.02

จังหวัดเชียงใหม่     สะดวกและป้องกันน้ําท่วม     ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

2 ขุดลอกลําเหมืองเลียบ

ลําน้ําฝาง  

บา้นใหมร่่องไคร้ หมู่ที่ 17  

ตําบลแม่นาวาง   

เชื่อมบ้านสันต้นหมื้อ  

หมู่ที่ 4 ตําบลสันต้นหมื้อ  

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

กวา้งเฉลี่ย  4  เมตร

ลึกเฉลี่ย  1.50  เมตร  

ยาว  13.20  กิโลเมตร 

ปริมาณงานดินขุดไม่น้อยกว่า  

39,005  ลูกบาศเ์มตร

1,368,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาวาง

อบต.สันต้นหมื้อ
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ขุดลอกลําน้ําฝางและ

ลําน้ําสาขา 

บ้านดอนชัยใต ้

หมู่ที่ 2 ตําบลแม่อาย

เชื่อมบ้านคายใน หมู่ที่  2 

ตําบลแม่นาวาง 

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

จุดที่ 1 ขุดลอกลําน้ําแหลง 

หมู่ที่ 8  ตําบลแม่อาย  

บรรจบลําน้ําฝาง

หมู่ที่ 9  ตําบลมะลิกา  

ระยะรวมประมาณ 

6,000 เมตร

จุดที่ 2 ขุดลอกลําน้ําฝาง  

หมู่ที่ 8  ตําบลแม่อาย  

บรรจบลําน้ําฝาง

หมู่ที่ 9  ตําบลมะลิกา  

ระยะรวมประมาณ  

6 000 เมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แม่อาย

อบต.แม่นาวาง

6,000 เมตร

จุดที่ 3  ขุดลอกลําน้ําฝาง  

หมู่ที่ 6,7  ตําบลแม่อาย  

ถึงหมู่ที่ 2,4,9,10,15  

ตําบลแม่อาย  

อําเภอแม่อาย   

จังหวัดเชียงใหม ่                

ระยะรวมประมาณ  

11,000 เมตร
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 ขุดลอกลําน้ําสาว  

บ้านเมืองหนอง หมู่ที่ 1 

ตําบลแม่สาว เชื่อมหมู่ที่ 6 

ตําบลแม่อาย 

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ระยะทางยาว  

4,500 เมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชยีงใหม่

ทต.แม่อาย

อบต.แม่สาว

5 ขุดลอกลําห้วยแม่งาย 1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค ท้องลําห้วยกว้าง 5 เมตร 1,000,000 - - ร้อยละ 1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 1 

ตําบลเมืองงาย 

(ทต.เมอืงงาย)

เชื่อมบ้านสบงาย   

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองงาย 

(ทต.พระธาตุปูก่่ํา) 

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม่

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ปากลําห้วยกว้าง 10 เมตร 

ลึก 1 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

ปริมาตรดินขุด 

22,500 ลูกบาศกเ์มตร

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เมอืงงาย

ทต.พระธาตุปูก่่ํา
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

6 ขุดลอกลําน้ําแม่สะเมิง 

บ้านป้อก หมู่ที่ 5 

ตําบลสะเมิงเหนือ

เชื่อมบา้นทรายมูล หมู่ที่ 5

ตําบลสะเมิงใต้ อําภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ปากกว้างเฉลี่ย 5 เมตร 

ก้นกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

โดยขุดเป็นช่วง ๆ

10,000,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สะเมิงใต้

อบต.สะเมิงเหนือ

7 ขุดลอกลําน้ําแม่สาบ 1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค ปากกว้างเฉลี่ย 5 เมตร 10,000,000 - - ร้อยละ 1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่สาบ 

หมู่ที่ 1 ตําบลสะเมิงใต ้

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ก้นกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

โดยขุดเป็นช่วง ๆ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สะเมิงใต้

อบต.แมส่าบ
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

8 ขุดลอกลําห้วยแม่ตุงตงิ 

ช่วงแม่ตุงตงิ - แมแ่พะ

บ้านแม่ตุงตงิ หมู่ที่ 5 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่แพะ

หมู่ที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ,

ก้นกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร, 

ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร 

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

18,125 ลูกบาศกเ์มตร

692,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

อบต.สะเมิงเหนือ

9 ขุดลอกลําน้ําแม่ป้าว 1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค ปากกว้างเฉลี่ย 6 เมตร , 729,000 - - ร้อยละ 1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ช่วงปางขุม - งิ้วเฒ่า 

บ้านปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบ้านงิ้วเฒ่า

หมู่ที่ 8 ตําบลแม่สาบ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ก้นกว้างเฉลี่ย 1.5 เมตร, 

ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร 

ยาว 6,500เมตร

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

18,387.50 ลูกบาศกเ์มตร

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และปอ้งกันการเกิดน้ําท่วม

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

อบต.ยั้งเมิน
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

10 ขุดลอกลําน้ําแม่ขาน 

ช่วงอังคาย - อมลอง 

บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 8

ตําบลยั้งเมิน

เชื่อมบ้านอมลอง หมู่ที่ 2

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ปากกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ,

ก้นกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร, 

ลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร 

ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 

38,125 ลูกบาศกเ์มตร

1,351,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

อบต.ยั้งเมิน

11 ขุดลอกลําน้ําแม่สาบ 1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค ปากกว้างเฉลี่ย 5 เมตร , 408,700 - - ร้อยละ 1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค กองช่าง

ช่วงปางเติม - กองขากน้อย 

บ้านขุมสาบ หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านกองขากน้อย

หมู่ที่ 8 ตําบลสะเมิงใต้

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ก้นกว้างเฉลี่ย 2.5 เมตร, 

ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

11,000 ลูกบาศกเ์มตร

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

อบจ.เชยีงใหม่

อบต.แม่สาบ

ทต.สะเมิงใต้
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

12 ก่อสร้างฝายคอนกรีต

เสริมเหล็ก

(กั้นชะลอกักเก็บน้ํา)

บริเวณลําเหมืองโจ้  

บ้านข้าวแท่น  หมู่ที่  3  

ตําบลสันทรายหลวง  กับ

บ้านป่ากล้วย  หมู่ที่  2  

ตําบลสันนาเม็ง  

และบ้านสันทรายหลวง  

หมู่ที่ 4  ตําบลสันทรายหลวง

กับบ้านแม่กวงเหนือ หมู่ที่ 6

ตําบลสันนาเม็ง

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อบรรเทาปัญหาความ

    เดือดร้อนจากเหตุภัยแลง้

ขนาดสูง  2.50  เมตร  

ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร  

จํานวน  2  จุด

1,200,000 - - ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้น้ํา

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันทรายหลวง

ทต.สันนาเม็ง

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

13 ก่อสร้างฝายห้วยยาบ 

หมู่ที่ 5 ตําบลทาเหนือ 

อําเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม ่

(ผู้รับผลประโยชน ์ต.ทาเหนือ 

และ ต.แมท่า อ.แม่ออน)

เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

บริโภค ทําการเกษตรและ 

เลี้ยงสัตว์

ยาว 30 เมตร

สูง 1.50 เมตร

2,103,000 - - ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้น้ํา

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ทาเหนือ

อบต.แม่ทา
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

14 ปรับปรุงซอ่มแซมฝาย

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(ฝายอุ้ยนึ่ง) 

บ้านฟ่อน  หมู่ที่ 2  

ตําบลหนองควาย    

อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

วางกล่องลวดตาข่ายบรรจุ

หินใหญ่ด้านท้ายฝาย

พร้อมป้องกันการกัดเซาะ

ด้านหน้าและท้ายฝาย โดยใช้

กล่องลวดตาข่ายบรรจุ

หนิใหญ่ ความยาวรวม

100 เมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้น้ํา

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองควาย

ทต.บ้านแหวน

ทต.น้ําแพร่

ทต.แม่ท่าช้าง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

15 - - - กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

อบต.ท่าวังพร้าว 

อบต.มะขุนหวาน 

อบต.มะขามหลวง

ทต.หนองตองพัฒนา

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

ความกว้างเฉลี่ย 2-3 เมตร

ยาว 20,000 เมตร

ลึก 0.50 เมตร

ปริมาณดินขุด 25,000 

ลูกบาศกเ์มตร

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ขุดลอกลําเหมืองสบร้อง,

ท่ากาน  

บ้านป่ากล้วย  หมู่ที่ 6

ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง

บ้านแม่ข่องเหนือ  หมู่ที่ 11

บ้านแม่ข่องกลาง  หมู่ที่ 9

บ้านแม่ข่องใต ้ หมู่ที่ 8

บ้านป่ากล้วย  หมู่ที่ 13

บา้นทรายมูล  หมู่ที่ 6

บ้านแม่ก๊า  หมู่ที่ 12

บ้านร้องขุด  หมู่ที่ 10

บ้านหนองครอบ  หมท่ี ่4ู

บ้านต้นตัน  หมู่ที่ 3

บ้านสันคอกช้าง  หมู่ที่ 7

บ้านสันโป่ง  หมู่ที่ 1

บ้านสันกาวาฬ  หมู่ที่ 5

ตําบลแม่ก๊า บา้นดงขี้เหล็ก  

หมู่ที่ 9 ตําบลมะขามหลวง

บ้านดงป่าซาง  หมู่ที่ 5

ตําบลมะขุนหวาน

บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

16 ซ่อมแซมฝายสบร้อง 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

(พื้นที่กักเก็บน้ํา

เพื่อการเกษตร

ของตําบลแม่ก๊า, 

ตําบลทุ่งต้อม, 

ตําบลมะขุนหวาน, 

ตําบลมะขามหลวง, 

อําเภอสันป่าตอง

ตําบลหนองตอง

1.เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ําปิง

2.เพื่อผันน้ําเข้าสูล่ําเหมือง

   สบร้อง

3.เพื่อมีน้ําใช้ในการเกษตร

ขนาดกว้าง 10 เมตร

ยาว 80 เมตร

- - - ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้น้ํา

1.มีการชะลอการไหลของน้ํา

2.สามารถช่วยลดแรงดัน

   ของน้ํา

3.เกษตรกรสามารถเพิ่ม

   ผลผลติทางการเกษตรได้

   เป็นจํานวนมาก

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

ทต.แมก่า๊

อบต.มะขุนหวาน

อบต.มะขามหลวง

ทต.ทุ่งต้อม

อําเภอหางดง)

17 ขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยม่วง 

บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 

ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อม

บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อขยายลําน้ําและกําจัด

    วัชพืช ทําให้การระบายน้ํา

    สะดวกและป้องกันน้ําท่วม

ขนาดกว้าง 120 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

ลึก 1.50 เมตร 

หรือมีพื้นที่ปริมาณ

ดินขุดไม่น้อยกว่า 

32,400 ลูกบาศกเ์มตร

1,857,000 - - ร้อยละ

ของระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไม่ต้ืนเขิน กว้างขึ้น

    ไม่มีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําได้อย่างสะดวก

    และป้องกันการเกิดน้ําท่วม

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.แมส่อย
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

18 ก่อสร้างฝายเหมือง

เหล่ามะเกลือ บ้านแปลง 1 

หมู่ที่ 2 ตําบลมืดกา 

เชื่อมบ้านผาจุก หมู่ที่ 8

ตําบลดอยเต่า

อําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหม้ีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภค ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว์

2. เพื่อกระจายความชุ่มชื้น

    ในดิน สร้างระบบควบคุม

    ไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่า

    ให้แกพ่ื้นที่

ขนาดกว้าง 26 เมตร

สูง 1.50 เมตร

1,200,000 - - ร้อยละ

ความพงึพอใจ

ของผู้ใช้น้ํา

1. มีน้ําใช้ในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตว์อย่าง

    เพียงพอ

2. ดินมีความชุ่มช้ืนและ

    เป็นแนวป้องกันไฟป่า

    ให้แกพ่ื้นที่

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา

อบต.ดอยเต่า
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบไม่มีทางเท้า

ข้ามแม่น้ํากึม 

หมู่ที่ 12 บ้านจะนะ  

ตําบลแม่อาย  

เชื่อมบ้านเมืองหนอง

(หมอกเปา) หมู่ที่ 10  

ตําบลแม่สาว  

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร

ยาว 20 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ดอยลาง

อบต.แมส่าว

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านฮ่องห้าหลวง  

หมู่ที่ 5  ตําบลแม่นาวาง 

เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3    

ตําบลบ้านหลวง  

อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 10 กิโลเมตร

46,800,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาวาง

อบต.บ้านหลวง

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงซอ่มแซม

เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีต 

บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9   

ตําบลสันต้นหมื้อ  

เชื่อมบ้านป่าแดด หมู่ที่ 2  

ตําบลบ้านหลวง   

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,710 เมตร

หนา 0.04 เมตร

4,514,400 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันต้นหมื้อ

อบต.บ้านหลวง

4 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านสันห้างโล๊ะป่าไคร้

หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านขุนสรวย หมู่ที่ 14  

ตําบลวาว ีอําเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านหลวง

อําเภอแม่อาย

จังหวัดเชียงใหม่

อบต.วาวี

อําเภอแม่สรวย

จังหวัดเชียงราย
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีต 

บ้านแม่ฮ่าง หมู่ที่ 6 

ตําบลแม่สาว 

เชื่อมบ้านสันป่าเหียว 

หมู่ที่ 7 ตําบลสันต้นหมื้อ  

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร

ยาว 2,600 เมตร

หนา 5 เซนติเมตร

พร้อมถมไหลท่างหนิคลุก

2 ขา้ง กวา้งประมาณ 

50 เซนติเมตร

3,600,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

เสริมผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าว

อบต.สันต้นหมื้อ

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต ์ 

บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2  

ตําบลท่าตอน 

เชื่อมบ้านสันโค้ง 

หมู่ที่ 6  ตําบลมะลิกา 

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง  6  เมตร

ยาว 6,300 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

37,800 ตารางเมตร

12,500,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ท่าตอน

ทต.แมอ่าย
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

7 เสริมผิวถนนลูกรัง

บ้านใหม่ร่องไคร้ หมู่ที่ 17    

ตําบลแม่นาวาง  

เชื่อมบ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5  

ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4  เมตร

ยาว 4 กิโลเมตร

1,040,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

เสริมผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาวาง

อบต.ท่าตอน

8 ก่อสร้างถนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านหลวง หมู่ที่  1 

ตําบลบ้านหลวง  

เชื่อมบ้านใหม่กองทราย 

หมู่ที่ 6 ตําบลสันต้นหมื้อ 

(ชม.3189)  อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6 เมตร 

ยาว  5.4 เมตร

10,800,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านหลวง

อบต.สันต้นหมื้อ

- 495 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 496 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 กอ่สร้างกําแพงกันดิน 

บริเวณลําน้ําสาว 

จํานวน  5  แหง่ 

บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1,

บา้นแมแ่หลงหลวง 

หมู่ที่ 11 ตําบลแม่อาย 

เชื่อมบ้านเมืองหนอง 

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่สาว

ตําบลแม่อาย 

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ระยะทาง  250 เมตร 2,000,000 - - จํานวน (แหง่) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมอ่าย

อบต.แมส่าว

10 เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีต 

บ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 9   

ตําบลแม่สาว อําเภอแม่อาย 

เชื่อมบ้านห้วยบอน หมู ่13    

ตําบลเวียง  อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง  5  เมตร

ยาว 2,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

พร้อมเสริมไหล่ทาง

หนิคลุกขา้งละ 

0.50 เมตร 

และตีเส้นจราจร

3,970,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

เสริมผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าว

อบต.เวียง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

11 เสริมผิวถนนลูกรังคันพนัง

ลําน้ําฝาง 

บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา  

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่นาวาง  

เชื่อมบ้านสันป่าเหียว 

หมู่ที่ 7 ตําบลสันต้นหมื้อ  

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  4  เมตร

ยาว 5  กิโลเมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

เสริมผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาวาง

อบต.สันต้นหมื้อ

12 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

สายบ้านหลวง หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านหลวง  

เชื่อมบา้นทรายแดง หมู่ที่ 3 

ตําบลสันต้นหมื้อ

(ชม.ถ.2097) 

อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6 เมตร  

ยาว 7,426 เมตร

14,852,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านหลวง

อบต.สันต้นหมื้อ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง

(เคปซีล)  

สายทางบ้านผาใต้

หมู่ที่ 12 ตําบลท่าตอน 

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม ่ 

เชื่อมบ้านพนาสวรรค ์

หมู่ที่ 13  ตําบลแม่ยาว  

อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6 เมตร

ยาว  12,240  เมตร

53,400,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ท่าตอน

อําเภอแม่อาย

จังหวัดเชียงใหม่

ทต.แมย่าว

อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงงราย

14 ปรับปรุงผิวจราจร

โดยการถมดินลูกรังหรือ

วัสดุคัดสรรพร้อม

บดอัดแน่น  ถนนเทศบาล  

ซอย 57/13A บ้านสันโค้ง

หมู่ที่ 6  ตําบลมัลลิกา  

เชื่อมบ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 

ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4 เมตร

ระยะทางไม่น้อยกว่า  

2,800 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

11,200 ตารางเมตร

700,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมอ่าย

อบต.ท่าตอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

15 ปรับปรุงผิวจราจร

โดยการถมดินลูกรังหรือ

วัสดุคัดสรรพร้อมบดอัดแน่น  

ถนนเทศบาล ซอย 16/4 

บ้านดอนชัยใต ้หมู่ที่ 2  

ตําบลแม่อาย (ทต.แมอ่าย) 

เชื่อมบ้านดอนชัย หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่อาย 

(อบต.ดอยลาง)

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4 เมตร

ระยะทางไม่น้อยกว่า  

1,400 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

5,600 ตารางเมตร

500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมอ่าย

อบต.ดอยลาง

16 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขา้มลําน้ําฝาง

บ้านโฮ้ง หมู่ที่ 6 

ตําบลแม่อาย 

เชื่อมบ้านฮ่างต่ํา หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่นาวาง 

อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  7  เมตร

ยาว  150  เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมอ่าย

อบต.แม่นาวาง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

17 ปรับปรุงผิวจราจร

โดยการถมดินลูกรังหรือ

วัสดุคัดสรรพร้อมบดอัดแน่น

ถนนเลียบคันพนังลําน้ําสาว

และลําน้ําฝาง  

บริเวณถนนเทศบาล

สายวังเพด บ้านสันโค้ง 

หมู่ที่  6  ตําบลมัลลิกา

เชื่อมบ้านห้วยมะเฟือง 

หมู่ที่ 2 ตําบลท่าตอน  

อําเภอแม่อาย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4 เมตร

ยาว 3,500 เมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมอ่าย

อบต.ท่าตอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

18 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอย 21 ขา้มลําน้ําฝาง 

ทางเข้าวัดหล่ายฝาง 

ชุมชนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5

ตําบลแม่ข่า (ทต.บ้านแม่ข่า)  

เชื่อมบ้านใหม่หล่ายฝาง 

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่ข่า 

(ทต.แมข่า่) อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 30 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม่ข่า

ทต.แมข่า่

19 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านฝางสัก หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่สูน 

เชื่อมบ้านหนองฮ่าง 

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่คะ 

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 40 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมสู่น

อบต.แมค่ะ
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- 502 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ 

หมู่ที่ 17  ตําบลแม่สูน 

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 900 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น่อยกว่า 

5,400 ตารางเมตมร

3,510,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันทราย

อบต.แมสู่น

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12 

ตําบลม่อนปิ่น 

เชื่อมบ้านห้วยงูใน  หมู่ที่ 5

ตําบลสันทราย   อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

17,380,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ม่อนปิ่น

ทต.สันทราย

- 502 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

22 ก่อสร้างรางระบายน้ํา

พร้อมฝาปิดภายใน

เขตเทศบาลฯ 

เชื่อมต่อกับขุดลอกลําน้ํา

เหมืองรางตัวว ี

ระหวา่งชุมชนแจ่งหัวรนิ

(หมู่บ้านฟ๊อกแลนด)์ 

หมู่ที่ 3 , ชุมชนป่าบง , 

ชุมชนใหม่ไผ่ทอง 

ตําบลเวียง (ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมบ้านป่าบง หมู่ที่ 2 

ตําบลเวียง (อบต.เวียง)

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

1. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 

    คสล. รูปตัววีพร้อมฝาปิด 

    กวา้ง 0.40 เมตร 

    ลึก 040 เมตร 

    ยาว 468 เมตร 

2. ขุดลอกรางระบายน้ํา 

    คสล. รูปตัววีพร้อมฝาปิด 

    กวา้ง 2 เมตร 

    ลึก 1 เมตร 

    ยาว 1,082 เมตร 

    ปริมาณไม่น้อยกว่า 

    2,164 ตารางเมตร

1,724,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เวียงฝาง

อบต.เวียง

- 503 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

23 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 

ตําบลแม่คะ 

เชื่อมบ้านหนองอ้อม 

หมู่ที่ 11 ตําบลแม่ข่า 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 7,480 เมตร

22,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมค่ะ

ทต.แมข่า่

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านต้นผึ้งใต ้หมู่ที่ 7 

ตําบลโป่งน้ําร้อน 

เชื่อมบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 

ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 6,300 เมตร

24,570,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.โป่งน้ําร้อน

อบต.ม่อนปิ่น
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

25 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต  สายบ้านปง 

หมู่ที่ 7 ตําบลหนองบัว

เชื่อมบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 

ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 2,330 เมตร

หนา 0.05 เมตร

6,578,500 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองบัว

ทต.ไชยปราการ

26 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Overlay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายวัดสุกาวาส  

บ้านแม่ข ิหมู่ที่ 1 

ตําบลศรีดงเย็น 

(ทต.ไชยปราการ) 

ถงึหมู่ที่ 1 ตําบลศรีดงเย็น

(อบต.ศรีดงเย็น) 

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง  ๕  เมตร  

ยาว 1,60๐ เมตร 

หนา ๐.๐5เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,000  ตารางเมตร

3,689,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ไชยปราการ

อบต.ศรีดงเย็น
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

27 ก่อสร้างสะพานเสริมเหล็ก

ข้ามแม่น้ําปิง บ้านแม่ก๋อน 

หมู่ที่ 2 ตําบลทุ่งข้าวพวง 

เชื่อมบ้านโป่งอาง 

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร 

ยาว 32 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

ทต.ทุ่งข้าวพวง

ทต.เมืองนะ

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายพระธาตุปูก่่ํา บ้านสบงาย 

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองงาย

(ทต.พระธาตุปูก่่ํา)  

เชื่อมบา้นห้วยทรายขาว 

หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งข้าวพวง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,370 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

9,243,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ทุ่งข้าวพวง

ทต.พระธาตุปูก่่ํา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านหนองแขม 

(หย่อมป่าบงงามมูเซอ) 

หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบ้านหนองเต่า 

หมู่ที่ 5 ตําลบลปิงโค้ง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร 

หนา 0.15  เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

14,400 ตารางเมตร

7,199,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

ทต.เมืองนะ

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 220 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,320 ตารางเมตร

850,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เชียงดาว

ทต.แมน่ะ

- 507 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

31 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและ

วางท่อระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายเมืองคอง-หว้ยน้ําดัง 

บ้านแม่แพม หมู่ที่ 3 

ตําบลเมืองคอง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบ้านห้วยน้ําดัง หมู่ที่ 5

ตําบลกื้ดช้าง อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 25 กิโลเมตร

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

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เมอืงคอง

อําเภอเชียงดาว

อบต.กื้ดช้าง

อําเภอแม่แตง

32 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งละคร

(หนา้ปากซอย 18) 

ตําบลเชียงดาว 

เชื่อมบ้านสหกรณ์ 

หมู่ที่ 8 (ถนน อบจ.ชม)

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,780 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,900 ตารางเมตร

พร้อมถมดินลูกรัง

ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย

ขา้งละ 0.50 เมตร

6,319,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.พระธาตุปูก่่ํา

อบต.เชียงดาว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

33 บูรณะทางโดยวิธีการ

ซ่อมสร้างผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านปางมะเยา

(หย่อมบ้านห้วยต้นโชค) 

หมู่ที่ 4 ตําบลปิงโค้ง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 

ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

หนา 0.05 เมตร

2,520,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

อําเภอเชียงดาว

อบต.สันทราย

อําเภอพร้าว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

34 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

แบบ Over Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

พร้อมขยายไหล่

ถนนเทศบาลซอย 25 

บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 

ตําบลเชียงดาว

(ทต.เชียงดาว)

เชื่อมบ้านโรงวัว 

หมู่ที่ 12 

ตําบลเชียงดาว

(อบต.เชียงดาว) 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6.50 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

พร้อมขยายไหล่ถนน 

กวา้ง 1 เมตร 

ยาว 1,576 เมตร 

ทั้งสองฝั่งหรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,402 ตารางเมตร

2,816,900 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เชียงดาว

ทต.เชียงดาว

- 510 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

35 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเส้นกลาง บ้านสหกรณ์ 

หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองงาย 

เชื่อมบ้านหัวทุง่ หมู่ที่ 14

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

3,640,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เชียงดาว

ทต.พระธาตุปูก่่ํา

36 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายเส้นบน (ดอยนาง)

บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 

ตําบลเมืองงาย 

เชื่อมบ้านหัวทุง่ หมู่ที่ 14

ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 2,400 เมตร

หนา 0.15 เมตร

6,240,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เชียงดาว

ทต.พระธาตุปูก่่ํา

- 511 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

37 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวทางจราจรเคปซีล 

บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 

ตําบลเมืองนะ 

เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน 

หมู่ที่ 9  ตําบลปิงโค้ง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 3,480 ตาราง

เมตร

1,740,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

ทต.เมืองนะ

38 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมและ

วางท่อระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายเมืองคอง-เวยีงแหง 

บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 

ตําบลเมืองคอง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 25 กิโลเมตร

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

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เมอืงคอง

อําเภอเชียงดาว

อบต.เมอืงแหง

อําเภอเวยีงแหง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

39 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านดอน(หย่อมบ้านแท่น

ดอกไม้แปลง 2 ซอย 2) 

หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงดาว 

เชื่อมบ้านไตรสภาวคาม

(ซอยเข้าหนองน้ําห้วย

ปลากัง้) หมู่ที่ 5 

ตําบลปิงโค้ง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 1,120 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,600 ตารางเมตร

3,976,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

อบต.เชียงดาว

40 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 

ตําบลปิงโค้ง 

เชื่อมบ้านดอน 

(หย่อมบ้านแท่นดอกไม)้ 

หมู่ที่ 2 ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

4,200,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

อบต.เชียงดาว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

41 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีเสริมเหล็ก 

สายบ้านออน หมู่ที่ 1 

ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 

ตําบลสันทราย อําเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

12,600,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ปงิโคง้

อําเภอเชียงดาว

อบต.สันทราย

อําเภอพร้าว

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านป้อก หมู่ที่ 5 

ตําบลสะเมิงเหนือ  

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านโป่งไคร้ หมู่ที่ 5

ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6  เมตร  

ยาว 700  เมตร

หนา 0.15  เมตร  

พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  

4,200 ตารางเมตร   

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

กวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.30 เมตร/หรือ

ตามสภาพพื้น

3,654,100 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สะเมิงเหนือ

อบต.โปง่แยง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านแม่ตุงตงิ หมู่ที่ 5  

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  

พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 

9,000 ตารางเมตร 

พร้อมลงดินไหล่ทาง

7,830,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สะเมิงเหนือ

อบต.แมส่าบ

44 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง

บดอัดแน่น

บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

เชื่อมบ้านแม่ตุงตงิ หมู่ที่ 5 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  

พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 

12,000 ตารางเมตร

780,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สะเมิงเหนือ

อบต.แมส่าบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 

ตําบลสะเมิงเหนือ  

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านป๋างยางหนาด 

หมู ่1  ตําบลป่าแป ๋

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร      

ยาว  1,115 เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  

พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  

6,930 ตารางเมตร  

พร้อมลงดินไหล่ทาง

6,029,300 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สะเมิงเหนือ

อบต.ป่าแป๋

46 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายทรายมูล - แม่วิน 

บา้นทรายมูล หมู่ที่ 5 

ตําบลสะเมิงใต ้อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านหนองมณฑา 

หมู่ที่ 16 ตําบลแม่วิน 

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง ๖ เมตร  

ยาว 1,095  เมตร

4,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สะเมิงใต้

อบต.แม่วิน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

47 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น 

แม่ลานคํา - ขุนวิน

บ้านแม่ลานคํา หมู่ที่ 6

ตําบลสะเมิงใต ้อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านหนองมณฑา

หมู่ที่ 16 ตําบลแม่วิน 

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สะเมิงใต้

อบต.แม่วิน

48 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 8,

บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 

ตําบลยั้งเมิน เชื่อมบ้านงิ้วเฒ่า 

หมู่ที่ 8 ตําบลแม่สาบ 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

1. ปรับปรุงถนนลูกรัง

    กวา้ง 6 เมตร  

    ยาว 17,000 เมตร  

2. กอ่สร้างถนน คสล.

    กวา้ง 6 เมตร  

    ยาว 500 เมตร

15,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อบต.แมส่าบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3 ,บ้านแว

หมู่ที่ 2 ,บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 

ตําบลป่าแป ๋อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

30,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

อบต.ป่าแป๋

อําเภอแม่แตง

50 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น  

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านอังคาย 

หมู่ที่ 4 ตําบลยั้งเมิน  

(สายแม่แพม) 

เชื่อมบ้านห้วยเต่า 

หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อแก้ว 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านแม่ตะละ 

หมู่ที่ 7 ตําบลแม่แดด  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

1. ปรับปรุงถนนลูกรัง 

    กวา้ง 6 เมตร  

    ยาว 17,000 เมตร 

2. กอ่สร้างถนน 

    กวา้ง 6 เมตร  

    ยาว 500 เมตร

16,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แมแ่ดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

51 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบ้านห้วยเต่า 

หมู่ที่ 7 ตําบลบ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7

ตําบลแม่แดด 

อําเภอกัลยานิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

1. ปรับปรุงถนนลูกรัง

    กวา้ง 6 เมตร 

    ยาว 17,000 เมตร

2. กอ่สร้างถนน 

    กวา้ง 6 เมตร 

    ยาว 500 เมตร

13,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แมแ่ดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

52 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านใหม่ประชาชื่น 

หมู่ที่ 8 - บ้านกิ่วเสือ 

หมู่ที่ 7 - บ้านแม่จุม 

หมู่ที่ 2 ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบ้านผายอง 

หมู่ที่ 9 ตําบลแม่สาบ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม ่ 

และเชื่อมต่อบ้านแม่แว 

หมู่ที่ 2 ตําบลยั้งเมิน

ถงึบา้นโปง่สา หมู่ที่ 1

ตําบลโป่งสา อําเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ช่วงที่ 1 

   กวา้ง 6 เมตร   

   ยาว 15,000 เมตร 

ช่วงที่ 2 

   กวา้ง 6 เมตร 

   ยาว 10,000 เมตร

20,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อบต.แมส่าบ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

53 ปรับปรุงซอ่มแซมพื้นผิว

ถนนสายงิ้วเฒ่า - กิ่วเสือ 

(ชว่งทางแยกถนน 6033 

ถึงบ้านงิ้วเฒ่าเหนือ)

บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านกิ่วเสือ

หมู่ที่ 7 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

2,284,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายงิ้วเฒ่า - กิ่วเสือ

บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านกิ่วเสือ

หมู่ที่ 7 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 4,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

12,836,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

- 521 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 522 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายแม่ตุงตงิ-แมแ่พะ

บ้านแม่ตุงตงิ หมู่ที่ 5 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่แพะ

หมู่ที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ก่อสกว้าง 6 เมตร  

ยาว 6,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

17,969,500 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.สะเมิงเหนือ

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายขุนสาบ - แมจุ่ม 

บ้านขุนสาบ หมู่ที่ 6 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่แว/แมจุ่ม 

หมู่ที่ 2 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

15,060,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

สายทุ่งยาว  -  ปางขุม 

บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านปางขุม

หมู่ที่ 1 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 5,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

15,060,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

58 ก่อสร้างถนนลูกรัง 

สายงิ้วเฒ่า - ปางตอง 

บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 

ตําบลแม่สาบ เชื่อมบ้านนากู่

หมู่ที่ 9 ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่จุม หมู่ที่ 2 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม ่

สิ้นสุดที่บ้านปางตอง 

หมู่ที่ 2 ตําบลโป่งสา 

อําเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 25 กิโลเมตร

หนา 0.15 เมตร

3,500,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

อบต.โป่งสา

อําเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง 

สายทุ่งยาว - ป่าแป๋

บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 10 

ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านขุนสาบ

หมู่ที่ 6 ตําบลแม่สาบ

เชื่อมบ้านปางขุม 

หมู่ที่ 1 ตําบลยั้งเมิน 

อําเภอสะเมิง 

สิ้นสุดที่บ้านป่าแป๋ 

หมู่ที่ 12 ตําบลป่าแป ๋

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 25 กิโลเมตร

หนา 0.15 เมตร

3,500,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

อบต.ป่าแป๋

อําเภอแม่แตง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

60 ก่อสร้างถนนลูกรัง 

สายอมลอง - แมแ่พะ 

บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่สาบ - บ้านงิ้วเฒ่า

หมู่ที่ 8 - บ้านนากู ่

หมู่ที่ 9 - บ้านขุนสาบ 

หมู่ที่ 6 ตําบลแม่สาบ 

เชื่อมบ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 30 กิโลเมตร

หนา 0.15 เมตร

4,200,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

อบต.สะเมิงเหนือ

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 7

ตําบลแม่แดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

1.  เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,000 ตารางเมตร

5,220,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แมแ่ดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

62 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 - 

บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านใหม่ประชาชื่น

หมู่ที่ 8 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

60,000 ตารางเมตร

3,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อบต.ยั้งเมิน

63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 - 

บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านใหม่ประชาชื่น 

หมู่ที่ 8 ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,600 ตารางเมตร

3,132,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อบต.ยั้งเมิน

- 526 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

64 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9 - 

บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านตะละ หมู่ที่ 7

ตําบลแม่แดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

60,000 ตารางเมตร

3,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แมแ่ดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

65 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านหนองคริซูนอก 

หมู่ที่ 5 - บ้านแม่ขะปู 

หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยน้ําจาง 

หมู่ที่ 6 ตําบลบ่อแก้ว 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม

เชื่อมบ้านม่อนยะ 

หมู่ที่ 13 ตําบลแม่วิน 

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,000 ตารางเมตร

2,610,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

- 527 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

66 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านหนองคริซูนอก 

หมู่ที่ 5 - บ้านแม่ขะปู 

หมู่ที่ 3 - บ้านห้วยน้ําจาง 

หมู่ที่ 6 ตําบลบ่อแก้ว 

อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 20,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

120,000 ตารางเมตร

7,800,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

67 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านหนองมณฑา 

หมู่ที่ 16 ตําบลแม่วิน 

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 20,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

120,000 ตารางเมตร

7,800,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

- 528 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 - 

บ้านห้วยน้ําจาง หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร 

อําเภอแม่แจ่ม

เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,000 ตารางเมตร

5,220,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

69 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 - 

บ้านห้วยน้ําจาง หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม

เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13 

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

90,000 ตารางเมตร

5,850,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

- 529 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

70 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านแม่โต ๋หมู่ที่ 2 - 

บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3 

ตําบลบ่อแก้ว

เชื่อมบ้านป่าคานอก 

หมู่ที่ 11 ตําบลสะเมิงใต ้

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

90,000 ตารางเมตร

5,850,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

ทต.สะเมิงใต้

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านห้วยน้ําจาง หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู ่13

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,000 ตารางเมตร

5,220,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

72 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนดินลูกรังบดอัดแน่น

บ้านห้วยน้ําจาง หมู่ที่ 6 

ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านห้วยหอย หมู่ที่ 3

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม

เชื่อมบ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 10,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

60,000 ตารางเมตร

3,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อแก้ว

อําเภอสะเมิง

อบต.แม่นาจร

อําเภอแม่แจ่ม

อบต.แม่วิน

อําเภอแม่วาง

73 ขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

พร้อมก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านแจ่งกู่เรือง หมู่ที่ 4

ตําบลเวียง 

เชื่อมบ้านสันต้นม่วง  

หมู่ที่ 2 ตําบลบ้านโป่ง  

อําเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ขยายผิวถนน 

  พื้นที่ไม่น้อยกว่า    

  2,460 ตารางเมตร 

- สะพาน กวา้ง 7 เมตร 

  ยาว 24 เมตร

2,800,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ขยายผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เวียงพร้าว

ทต.บ้านโป่ง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

74 ซอ่มแซมถนนแอสฟัลต์

คอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ 

บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5  - 

บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 6  

ตําบลแม่แวน  

เชื่อมบา้นทรายมูล 

(หนองเศรษฐี)  หมู่ที่ 5   

ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง  6 เมตร  

ยาว  1,962  เมตร  

หนา  0.07  เมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมแ่วน

อบต.เขื่อนผาก

75 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านขามสุม่ หมู่ที่  6  

เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7 

เชื่อมบ้านศรีค้ํา  หมู่ที่ 8  

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 

ตําบลเวียง อําเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,443 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

2,718,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพร้าว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

76 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้ามน้ําแม่ขอด  

บ้านหลวง หมู่ที่ 6  

เชื่อมบ้านแม่สายป่าเมี่ยง

หมู่ที่ 7 ตําบลโหล่งขอด  

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านห้วยน้ํากืน 

หมู่ที่ 13  ตําบลแม่เจดีย์ 

อําเภอเวียงป่าเป้า  

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร  

ยาว 80  เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.โหล่งขอด

อําเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

อบต.แม่เจดีย์

อําเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

77 ซอ่มแซมถนนแอสฟัลต์

คอนกรีตแบบโอเวอร์เลย์ 

บ้านแม่แวน  หมู่ที่ 5 - 

บ้านแม่เหียะ  หมู่ที่ 2  

ตําบลแม่แวน - 

บ้านสหกรณ์แปลง 2 

หมู่ที่ 6  ตําบลเขื่อนผาก  

อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 4,235 เมตร  

หนา 0.07  เมตร

13,200,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมแ่วน

อบต.เขื่อนผาก
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านโป่งบัวบาน หมู่ที่ 11  

ตําบลแม่ปัง๋  

เชื่อมบา้นหว้ยบงเหนอื  

หมู่ที่ 3  ตําบลเขื่อนผาก  

อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 500 เมตร  

หนา 0.15  เมตร  

ผิวจราจร 

3,000 ตารางเมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมป่ัง๋

อบต.เขื่อนผาก

79 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง

แบบแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 

ตําบลทุ่งหลวง

เชื่อมบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3

ตําบลน้ําแพร ่ อําเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 2,885  เมตร 

หนา 0.05  เมตร

6,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เวียงพร้าว

ทต.น้ําแพร่
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

80 บูรณะทางโดยวิธ ีPavement 

in - place Recycling 

ผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต  

สายทางบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2  

บ้านหนองปลามัน หมู่ที่  1  

ตําบลน้ําแพร ่ 

เชื่อมบ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 7  

ตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว  2,100 เมตร

5,947,200 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.น้ําแพร่

ทต.บ้านโป่ง

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายทางบ้านสหกรณ์ดําร ิ 

หมู่ที่ 7 ตําบลน้ําแพร ่ 

เชื่อมบ้านหนองเหียง  

หมู่ที่ 2  ตําบลเขื่อนผาก  

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 375  เมตร

1,374,800 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.น้ําแพร่

อบต.เขื่อนผาก
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2  

ตําบลน้ําแพร ่

เชื่อมบ้านม่วงหลวง 

หมู่ที่ 10 ตําบลเขื่อนผาก  

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร  

ยาว 1,800 เมตร

6,598,800 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.น้ําแพร่

อบต.เขื่อนผาก

83 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2   

บ้านหนองครก หมู่ที่ 10    

ตําบลสันทราย  

เชื่อมบ้านดงป่าแดง หมู่ที่  8

ตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6  เมตร  

ยาว  3,265  เมตร  

หนา 0.15  เมตร

11,754,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันทราย

ทต.บ้านโป่ง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

84 ขยายผิวจราคอนกรีต

เสริมเหล็กและกําแพงกั้นดิน  

บ้านขามสุม่  หมู่ที่ 6  

ตําบลสันทราย

เชื่อมบ้านแม่กอย  หมู่ที่ 6  

ตําบลเวียง  อําเภอพร้าว  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 1,383 เมตร

4,828,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ขยายผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพร้าว

85 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ 

บ้านห้วยส้าน หมู ่1  

เชื่อมบ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ 

หมู่ที่ 15 เชื่อมบ้านท่ามะเกี๋ยง 

หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านสันปง 

หมู่ที่ 5  เชื่อมบ้านขามสุม่ 

หมู่ที่ 6  ตําบลสันทราย  

เชื่อมบ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 

ตําบลเวียง อําเภอพร้าว  

จังหวังเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 5,292 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

15,876,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพร้าว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

86 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านโป่ง  หมู่ที่ 1  

บ้านทุ่งน้อย  หมู่ที่ 6  

ตําบลบ้านโป่ง  

เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7    

ตําบลสันทราย  อําเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง  6 เมตร  

ยาว 3,000 เมตร  

หนา 0.05  เมตร  

ไหล่ถนนข้างละ 1.50 เมตร

7,920,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านโป่ง

 อบต.สันทราย

87 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์ติคคอนกรีต 

บ้านโป่ง หมู่ที่ 1    

บา้นดงเหลวง หมู่ที่ 3   

บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 6   

บ้านดงป่าแดง  หมู่ที่ 8  

ตําบลบ้านโป่ง  

เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7  

ตําบลสันทราย  อําเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร  

หนา 0.05 เมตร  

ไหล่ถนนข้างละ 

1.50 เมตร

11,880,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านโป่ง

 อบต.สันทราย
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5  

ตําบลป่าไหน ่

เชื่อมบ้านขามสุม่ หมู่ที่ 6  

ตําบลสันทราย 

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 552 เมตร

หนา 0.15 เมตร

1,821,600 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าไหน่

อบต.สันทราย

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านม่วงถ้อย หมู่ที่ 7  

ตําบลป่าไหน ่

เชื่อมบ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3  

ตําบลสันทราย 

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 210 เมตร

หนา 0.15 เมตร

693,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าไหน่

 อบต.สันทราย

- 539 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

90 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนลาดยาง 

OVERLAY  

บ้านต้นรุง  หมู่ที่ 3 

ตําบลป่าตุม้ 

เชื่อมบ้านสันยาว หมู่ที่ 2

ตําบลป่าไหน ่อําเภอพร้าว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร  

ยาว 1,867 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

9,335 ตารางเมตร

2,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าตุม้

ทต.ป่าไหน่

- 540 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

91 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง  

บา้นทรายทอง หมู่ที่ 7 

ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบ้านห้วยกุ หมู่ที่ 7 ,

บ้านทุง่หา้ หมู่ที่ 5 ,

บ้านสหกรณ์แปลง 5 

หมู่ที่ 11, บ้านสันคะมอก 

หมู่ที่ 1 ตําบลป่าตุม้ 

เชื่อมบ้านป่าไหน ่หมู่ที่ 1 , 

บ้านเหล่า หมู่ที่ 3

ตําบลป่าไหน ่อําเภอพร้าว

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 8 เมตร  

ยาว 12,100 เมตร

935,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าตุม้

ทต.ป่าไหน่

อบต.เขื่อนผาก

92 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  

สายบ้านห้วยบงเหนือ 

หมู่ที่ 3  ตําบลเขื่อนผาก 

เชื่อมบ้านสหกรณ์ดําร ิ

หมู่ที่ 7  ตําบลน้ําแพร ่ 

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,960 เมตร

13,852,800 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เขื่อนผาก

ทต.น้ําแพร่

- 541 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

93 เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์

ถนนลาดยาง

สายหว้ยไร่ - กื้ดช้าง 

ถนน อบจ.ชม 5025

ตําบลบ้านช้าง 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 กม.ที่ 

7+700-9+000

ช่วงที่ 2 กม.ที่ 

9+300-9+400

ช่วงที่ 3 กม.ที่+

450-10+350 

ช่วงที่ 4 กม.

11+050-12+845

กวา้ง 5.50 เมตร 

ยาว 4,095 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

22,522.50 ตารางเมตร

8,756,100 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านช้าง

อบต.กื้ดช้าง

- 542 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

94 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลต์

คอนกรีต สายบ้านช่อแล 

หมู่ที่ 1 ตําบลช่อแล 

เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 7 

บา้นกางหงส์ หมู่ที่ 6 

บ้านเป้า หมู่ที่ 4 บ้านแพะ 

หมู่ที่ 5 ตําบลบ้านเป้า 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 380 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 560 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

3,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านเป้า

ทม.เมืองแกนพัฒนา

95 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านผึ้ง หมู่ที่ 3 ,บ้านกาด 

หมู่ที่ 4 ตําบลแม่หอพระ 

เชื่อมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 4 

ตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 เมตร

ยาว 320 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,280 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 350 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,400 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 เมตร

ยาว 894 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

3,576 ตารางเมตร

2,536,100 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

บูรณะฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมห่อพระ

ทม.เมืองแกนพัฒนา

- 543 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กบ้านปางมะกล้วย 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไคร้ 

หมู่ที่ 7 บ้านกิ่วถ้วย - 

ปางมะโอ หมู่ที่ 12 

ตําบลป่าแป ๋

อําเภอแม่แตง 

เชื่อมบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 16,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

หรือพื่นที่ไม่น้อยกว่า 

96,000 ตารางเมตร

57,985,700 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ป่าแป๋

อําเภอแม่แตง

อบต.ยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

97 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

แบบ OVER-LAY 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านดงป่าลัน 

หมู่ที่ 3 ตําบลขี้เหล็ก 

(ทต.ขี้เหล็ก) 

เชื่อมบ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2  

ตําบลขี้เหล็ก 

(ทต.สันมหาพน) 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,600 ตารางเมตร

3,000,100 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ขี้เหล็ก

ทต.สันมหาพน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านเอียก หมู่ที่ 5 

ตําบลสันป่ายาง 

เชื่อมบ้านแม่หลอด 

หมู่ที่ 10 ตําบลสบเปิง 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

3,192,200 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันป่ายาง

อบต.สบเปิง

99 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 

ตําบลสันมหาพน

เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1

ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,163 เมตร

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

12,678 ตารางเมตร

8,322,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันมหาพน

ทต.ขี้เหล็ก
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

100 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

แบบ OVER-LAY 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านปางกว้าง หมู่ที่ 13 

ตําบลอินทขิล 

อําเภอแม่แตง  

เชื่อมบ้านแก่งปันเต๊า 

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่นะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

8,000 ตารางเมตร

3,002,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.อินทขิล

ทต.แมน่ะ

101 กอ่สร้างถนน

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 18 

ตําบลอินทขิล (ทต.อินทขิล)

เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 7 

ตําบลอินทขิล 

(ทม.เมืองแกนพัฒนา)

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 4,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

11,740,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.อินทขิล

ทม.เมืองแกนพัฒนา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

102 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

แบบ Over-lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ขา้งที่ว่าการอําเภอแม่แตง 

บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 

ตําบลสันมหาพน 

เชื่อมบ้านม่วงชุม หมู ่4 

ตําบลแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,000 ตารางเมตร

1,760,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันมหาพน

ทต.แมแ่ตง

103 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนดว้ย

หนิคลุกบดอัดแน่น 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

20 ซา้ย (ฝั่งซ้าย) ทิศเหนือ

บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5  

ตําบลแม่เหียะ เชื่อม

บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที่ 7  

ตําบลป่าแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 

ความยาว  1,800 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

9,900 ตารางเมตร

5,226,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทม.แมเ่หยีะ

ทต.ป่าแดด
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

104 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายหลักบ้านร่ําเปิง หมู่ที่ 5 

ตําบลสุเทพ เชื่อมบ้านป่าเป้า 

หมู่ที่ 10 ตําบลแม่เหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4-5.50 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 5,640 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

31,020 ตารางเมตร 

พร้อมงานตีเส้นผิวจราจร

13,840,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สุเทพ

ทต.แมเ่หยีะ

105 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านท่า หมู่ที่ 3 , 

บ้านขัวโก หมู่ที่ 5 , 

บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6  

ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่เชื่อม

บ้านหนองไคร้หลวง หมู่ที่ 8  

ตําบลหนองจ๊อม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,480 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

20,880 ตารางเมตร

8,294,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันผีเสื้อ

ทต.หนองจ๊อม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

106 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายเชียงใหม่พัฒนา 

บ้านป่าแดดใต้ หมู่ที่ 7 ,

บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4  

ตําบลป่าแดด เชื่อม 

บ้านดอนปิน หมู่ที่ 5 

ตําบลแม่เหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ความยาว 1,240 เมตร 

ความหนาโดยเฉลี่ย 

0.20 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,440 ตารางเมตร

5,880,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าแดด

ทม.แมเ่หยีะ

107 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านขุนช่างเคี่ยน  หมู่ที่ 4  

ตําบลช้างเผือก เชื่อม

บ้านภูพงิค์  หมู่ที่ 12  

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,200 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 

0.05 เมตร

1,414,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ช้างเผือก

ทต.สุเทพ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

108 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เลียบคลองชลประทาน  

2 ซา้ย 19 ซา้ย (ฝั่งขวา) 

บ้านวรุณนิเวศน ์ หมู่ที่ 8

ตําบลแม่เหียะ เชื่อม

บ้านร้องเรือคํา หมู่ที่ 12   

ตําบลป่าแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาว 890 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,560 ตารางเมตร

1,656,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทม.แมเ่หยีะ

ทต.ป่าแดด

109 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

เลียบคลองชลประทาน  

บ้านป่าเป้า  หมู่ที่ 10  

ตําบลแม่เหียะ  เชื่อม

บ้านต้นกุก  หมู่ที่ 7   

ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ความยาว 1,050 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,300 ตารางเมตร

2,864,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทม.แมเ่หยีะ

ทต.สุเทพ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

110 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ปากซอย 5 บ้านวรุณนิเวศน ์

หมู่ที่ 8  ตําบลแม่เหียะ 

เชื่อมบ้านร้องเรือคํา 

หมู่ที่ 12 ตําบลป่าแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 

ความยาว 700 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,600 ตารางเมตร

2,516,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทม.แมเ่หยีะ

ทต.ป่าแดด

111 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

(Over Lay)

บา้นแมก่วงเหนอื  หมู่ที่  6 

ตําบลสันนาเม็ง เชื่อม

บ้านสันทรายหลวง  หมู่ที่ 4  

และบ้านข้าวแท่นน้อย 

หมู่ที่ 3 ตําบลสันทรายหลวง

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่  1  

ขนาดกว้างเฉลี่ย  4 เมตร  

ยาว  908  เมตร

ช่วงที่  2  

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  

ยาว  775  เมตร

ช่วงที่  3  

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร  

ยาว  2,260 เมตร

6,223,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันนาเม็ง

ทต.สันทรายหลวง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

112 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านแพะเจดีย์  หมู่ที่ 6

ตําบลแมแ่ฝกใหม ่ เชื่อม

บ้านหนองหาร  หมู่ที่ 7

ตําบลหนองหาร

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง  4.50  เมตร

ยาว  3,395  เมตร

6,843,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เจดีย์แม่ครัว

ทต.หนองหาร
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

113 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

(โอเวอร์เลย)์ 

ถนน อบจ.ชม. 2016

บ้านโป่ง  หมู่ที่ 2 

บ้านหนองมะจับ  หมู่ที่ 1

บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน 

หมู่ที่ 7  ตําบลแม่แฝก 

อําเภอสันทราย  เชื่อม

บา้นทรายมูล  หมู่ที่ 5

ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 บ้านโป่ง  

ขนาดกว้าง 5  เมตร  

ยาว 1,745  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร

ช่วงที่ 2 บ้านหนองมะจับ  

ขนาดกว้าง 5 เมตร  

ยาว 670  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3 บ้านหนองมะจับ  

ขนาดกว้าง  5 เมตร  

ยาว 290 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 4 บ้านสหกรณ์นิคมหัว

งาน  

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,370 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร

8,965,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมแ่ฝก
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

114 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายทางถนนซุ้มประตู

บ้านเกษตรพัฒนา  หมู่ที่ 15

ตําบลป่าไผ่  เชื่อม

สี่แยกคลองชลประทาน

บ้านแม่ฮักพัฒนา  หมู่ที่ 11

ตําบลหนองแหย่ง

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง  6  เมตร  

หนา  0.15  เมตร

ยาว  550 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,300 ตารางเมตร  

ไหล่ทางถมด้วยหินคลุกกวา้ง

เฉลี่ยขา้งละ

0.30  เมตร

1,984,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าไผ่

ทต.หนองแหย่ง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

115 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายบ้านหนองก้นครุ  

หมู่ที่ 5 ตําบลเมืองเล็น  

ถงึจุดเชื่อมต่อ

ถนนเลียบคลองชลประทาน

บ้านแม่ฮักพัฒนาเฉลิม

พระเกียรติ  หมู่ที่  11  

ตําบลหนองแหย่ง

และบ้านศรีวังธาร หมู่ที่  8  

ตําบลป่าไผ่  อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง  6 เมตร  

ยาว  3,890 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

23,340 ตารางเมตร

9,990,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหย่ง  

ทต.ป่าไผ่
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

116 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ OVER-LAY 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

สายบ้านขัวโก  หมู่ที่  4  

ตําบลสันป่าเปา

เชื่อมบ้านบวกเปา  หมู่ที่  3  

ตําบลหนองแหย่ง  

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง  5 เมตร  

ยาว  903  เมตร  

หนา  0.05  เมตร  

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  

4,250  ตารางเมตร

1,933,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันป่าเปา

ทต.หนองแหย่ง

117 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ OVER-LAY 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายทางซอยเกษตรเสร ี 

บ้านหนองหาร  หมู่ที่  7  

ตําบลหนองหาร เชื่อม

บ้านห้วยบงนอก  หมู่ที่  5  

ตําบลแมแ่ฝกใหม ่ 

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  

ยาว  890  เมตร  

หนา  0.05  เมตร

1,851,200 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองหาร

ทต.เจดีย์แม่ครัว

- 556 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

118 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านสันศรี  หมู่ที่  1

ตําบลสันพระเนตร  

อําเภอสันทราย  

เชื่อมบ้านป่าขุย หมู่ที่  3  

ตําบลสันปูเลย  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร

ยาว 25 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย

119 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร  

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนสามแยกบ้านหม้อ

หมู่ที่ 12  ตําบลป่าไผ่ 

เชื่อมสามแยกเมืองวะ  

หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร  

หรือมพีื้นที่  

5,000 ตารางเมตร  

ไหล่ทางถมด้วยหินคลุก

1,974,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าไผ่

ทต.เมืองเล็น

- 557 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 558 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

120 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านท่าทุม่  หมู่ที่  7 

ตําบลสันพระเนตร  

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบ้านยางพระธาตุ  

หมู่ที่ 11 ตําบลสันปูเลย  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร

ยาว 20 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย

121 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านแม่ย่อยสันศรี  

หมู่ที่ 6 ตําบลสันพระเนตร

อําเภอสันทราย  เชื่อม

สะพานข้ามน้ํากวง    

บ้านป่าขุย  หมู่ที่ 3

ตําบลสันปูเลย  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.50 เมตร  

ยาว 1,299  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

5,676 ตารางเมตร

2,170,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันปูเลย

- 558 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

122 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านป่าไผ ่ หมู่ที่ 3 

ตําบลสันพระเนตร  

อําเภอสันทราย  เชื่อม

ถนนวงแหวนรอบกลาง  

บ้านมอญ  หมู่ที่ 2

ตําบลสันกลาง  

อําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้งเฉลี่ย 4.50  เมตร  

ยาว 1,820  เมตร  

หนาเฉลี่ย  0.05  เมตร  

พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

7,589  ตารางเมตร

2,750,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันพระเนตร

ทต.สันกลาง

123 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

(Overlay) 

บ้านพันหลัง หมู่ที่ 4 

ตําบลสําราญราษฎร์ เชื่อม

บ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1 

ตําบลแม่คือ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 - 5 เมตร

ยาว 1,272 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,108 ตารางเมตร

2,373,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สําราญราษฎร์

ทต.แมค่อื

- 559 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

124 บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนซอย 5 บ้านป่าบง 

หมู่ที่ 4 ตําบลแม่คือ 

เชื่อมบ้านสันม่วงใต ้

หมู่ที่ 9 ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,340 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,360 ตารางเมตร

2,350,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมค่อื

ทต.สันปูเลย

125 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านสันอุม้  หมู่ที่ 6 

ตําบลเชิงดอย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบา้นหนองแหย่ง  

หมู่ที่ 1 ตําบลหนองแหย่ง 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

1,500,000 - - จํานวน (แหง่) 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เชิงดอย

ทต.หนองแหย่ง

- 560 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 561 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

126 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนสายบ้านลวงเหนือ

หมู่ที่ 5  ตําบลลวงเหนือ

เชื่อมบ้านสันอุม้  หมู่ที่ 6

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 275 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

1,650 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 

กวา้ง 5.50 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  

2,200 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 77 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

385 ตารางเมตร

1,482,300 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ลวงเหนือ

ทต.เชิงดอย

- 561 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

127 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายฝายริน

บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 

ถงึปอ้มตํารวจตําบลป่าป้อง 

บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 3 

ตําบลป่าป้อง เชื่อม

บ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 

ตําบลสง่าบ้าน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร

ยาว 2,200 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,800 ตารางเมตร 

พร้อมเส้นแบ่งช่องจราจร

3,118,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.สง่าบ้าน

- 562 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 563 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

128 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านแม่จ้องเหนือ 

หมู่ที่ 4 ตําบลตลาดใหญ ่

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านสันมะแปป หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่ปูคา 

อําเภอสันกําแพง 

และเชื่อมต่อบ้านม่วงโตนใต ้

หมู่ที่ 6 ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 - 6  เมตร 

ยาว 1,580 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

2,700,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ตลาดใหญ่

ทต.แม่ฮ้อยเงิน

ทต.แมปู่คา

- 563 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

129 กอ่สร้างกําแพงกันดิน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ลําห้วยแม่ฮ่องฮัก 

บ้านลวงใต้หมู่ที่ 8  

ตําบลเชิงดอย

(เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด) 

เชื่อมบ้านลวงเหนือ  หมู่ที่ 5

ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และ

    ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรมีความ

    ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

2. เพื่อประชาชนได้รับ

ประโยชน์

    ทั้งด้านการคมนาคมและ

    ทางการเกษตร

สูงเฉลี่ย 3 เมตร 

ยาวรวม 176 เมตร

1,500,000 - - จํานวน (แหง่) ประชาชนในพื้นที่ที่ลําห้วย

ฮ่องฮักไหลผ่านหลายตําบล

ได้รับประโยชน์ทาง

การคมนาคม การเกษตร 

และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ

130 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านโป่งกุม่  หมู่ที่ 4 

ตําบลป่าเมี่ยง 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านสหกรณ์ 5 หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านสหกรณ์

อําเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

จํานวน 2 ช่วง 

ขนาดกว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

ยาว 1,975 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,900 ตารางเมตร

3,994,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าเมี่ยง

อบต.บ้านสหกรณ์

- 564 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

131 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบา้นไร่กองงาม หมู่ที่ 15

ตําบลสันปูเลย เชื่อม

บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 

ตําบลสําราญราษฎร์ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1

ขนาดกว้าง 8 เมตร 

ยาว 298 เมตร 

ช่วงที่ 2

ขนาดกว้าง 7 เมตร 

ยาว 140 เมตร 

ช่วงที่ 3

ขนาดกว้าง 6.50 เมตร 

ยาว 304 เมตร 

ช่วงที่ 4

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 788 เมตร 

รวมระยะทางยาว 

1,530 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

10,068 ตารางเมตร

5,113,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

    จากการใชถ้นน         

2. ประชาชนได้รับความ

    พึงพอใจ               

3. บรรเทาความเดือดร้อน

    ของประชาชน

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันปูเลย

ทต.สําราญราษฎร์

- 565 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

132 กอ่สร้างพนังป้องกันตลิ่ง 

ลําห้วยแม่โป่ง 

จุดที่ 1 ถนนสาย ชม 5102 

บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2

ตําบลป่าป้อง เชื่อม

บ้านป่าไม้แดง  หมู่ที่ 9

บ้านห้วยบอน  หมู่ที่ 3

บ้านห้วยบ่อทอง  หมู่ที่ 10

บ้านป่าไผ ่ หมู่ที่ 2  ถงึ

บ้านห้วยอ่าง  หมู่ที่ 6

ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

จํานวน 3 จุด

จุดที่ 1 ถนนสาย ชม 5102

ระยะทาง 150 เมตร

จุดที่ 2 ถนนสาย ชม 4034

ระยะทาง 70 เมตร

จุดที่ 3 ถนนสาย ชม 4034

ระยะทาง 80 เมตร

3,500,000 - - จํานวน (แหง่) 1. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

2. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมโ่ปง่

ทต.แม่ฮ้อยเงิน

- 566 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

133 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บริเวณป่าช้าคริสต์  

บ้านป่าป้องใต้ร้อง หมู่ที่ 5 

ตําบลป่าป้อง เชื่อมทางหลวง

สายบ่อสร้างดอยสะเก็ด 

บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 

ตําบลสง่าบ้าน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 720 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2,880 ตารางเมตร

1,201,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สง่าบ้าน

ทต.ป่าป้อง

134 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

บ้านร่องต้นขาม หมู่ที่ 1 

ตําบลสําราญราษฎร์ เชื่อม

บ้านยางทอง หมู่ที่ 4  

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,290 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

5,160 ตารางเมตร

2,349,700 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

ประชาชนที่สัญจรไปมา 

มีถนนที่มาตรฐาน สะดวก 

ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สําราญราษฎร์

ทต.สันปูเลย

- 567 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

135 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนข้างโรงเรียน

บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3  

ตําบลแม่คือ  

อําเภอดอยสะเก็ด  เชื่อม    

ถนนข้างวัดแม่ปูคาเหนือ

บ้านปูคาเหนือ  หมู่ที่ 5  

ตําบลแม่ปูคา

อําเภอสันกําแพง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้งเฉลี่ย 5  เมตร  

หนาเฉลี่ย 0.05  เมตร  

ยาว 2,220  เมตร

4,204,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมค่อื

ทต.แมปู่คา

136 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านเกาะ หมู่ที่ 5

บ้านป่าสักนอ้ย  หมู่ที่ 9

บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10

ตําบลเชิงดอย เชื่อม

บ้านป่าติ้ว  หมู่ที่ 4    

ตําบลป่าลาน

(เทศบาลตําบลสง่าบ้าน) 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง  4  เมตร  

ยาว 2,837 เมตร 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

11,348  ตารางเมตร

6,645,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เชิงดอย

ทต.สง่าบ้าน

- 568 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

137 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบโอเวอร์เลย์

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านข้างน้ํา หมู่ที่ 7 

ตําบลลวงเหนือ 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองแหย่ง 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 4,207 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

25,242 ตารางเมตร

7,572,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ลวงเหนือ

ทต.หนองแหย่ง

138 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

ถนนข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 

ตําบลป่าป้อง  เชื่อม 

บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 9 

ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

483 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

1,932  ตารางเมตร 

พร้อมเส้นแบ่งช่องจราจร

684,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.แมโ่ปง่

- 569 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

139 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต   

บ้านลวงเหนือ   หมู่ที่ ๕ 

ตําบลลวงเหนือ 

(เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด)

เชื่อมบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ ๕ 

ตําบลลวงเหนือ 

(เทศบาลตําบลลวงเหนือ) 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ความยาว 500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่รวมไหล่ทาง

ไม่น้อยกว่า 

3,000 ตารางเมตร

1,435,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ

140 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านไร่กองงาม หมู่ที่ 15 

ตําบลสันปูเลย  เชื่อม

บ้านป่าเหมือด  หมู่ที่ 5 

ตําบลสําราญราษฎร์ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 670 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,020 ตารางเมตร

2,046,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

จากการใชถ้นน         

2. ประชาชนได้รับความพึง

พอใจ               

3. บรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชน

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันปูเลย

ทต.สําราญราษฎร์

- 570 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

141 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านป่าไม้แดง  หมู่ที่ 9  

ตําบลแม่โป่ง  เชื่อม

บ้านป่าตึงน้อย  หมู่ที่ 1 

ตําบลป่าป้อง (เส้นดอยกิ่ว) 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,370 เมตร

7,500,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมโ่ปง่

ทต.ป่าป้อง

142 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านป่าป้อง หมู่ที่ 3 

ตําบลป่าป้อง 

เชื่อมบ้านดอกแดง หมู่ที่ 1 

ตําบลสง่าบ้าน 

ถึงบ้านป่าเหียง 

หมู่ที่ 5 ตําบลป่าลาน 

บ้านป่าติ้ว หมู่ที่ 4 

ตําบลป่าลาน ถึงบ้านป่าดู ่

หมู่ที่ 1 ตําบลป่าลาน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,895 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,580 ตารางเมตร

3,162,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สง่าบ้าน

ทต.ป่าป้อง

- 571 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

143 กอ่สร้างถนน

ลาดยางผิวจราจร

แอสฟัลต์คอนกรีต

สายสานนิมิตร 

บ้านป่าตึงน้อย 

หมู่ที่ 1 ถงึ บ้านทุ่งยาว 

หมู่ที่ 8 ตําบลป่าป้อง เชื่อม

บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 

ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,925 เมตร

หนา 0.05 เมตร

6,360,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.แมโ่ปง่

144 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 

ตําบลสันปูเลย  เชื่อม

บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 

ตําบลสําราญราษฎร์ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,030 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,180 ตารางเมตร

3,146,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันปูเลย

ทต.สําราญราษฎร์

- 572 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

145 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ถนนสาย ชม.4034 

แมก่ะ๊-แม่ฮ่องใคร้

บ้านห้วยอ่าง  หมู่ที่ 6  ถงี 

บ้านแม่ฮ่องไคร้  หมู่ที่ 8

ตําบลแม่โป่ง 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านโป่งฮ้อม หมู่ที่ 7 

ตําบลบ้านสหกรณ์ 

อําเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมโ่ปง่

อบต.บ้านสหกรณ์

146 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5 

ตําบลตลาดใหญ ่เชื่อม

ศาลาหมู่บ้าน บ้านแพะป่าคา 

หมู่ที่ 5 ตําบลสง่าบ้าน 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,075 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,300 ตารางเมตร

1,793,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สง่าบ้าน

ทต.ตลาดใหญ่

- 573 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

147 ขยายผิวจราจรไหล่ทาง

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

จากแยกสนามกีฬา

เทศบาลตําบลดอยสะเก็ด 

บ้านป่าคา หมู่ที่ 4 

ตําบลเชิงดอย เชื่อม

บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 

ตําบลป่าป้อง 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อแก้ไขปัญหาผิวจราจร

    และไหลท่างที่ได้รับ

    ความเสียหาย

    และชํารุดตลอดสายทาง

    ตลอดจนป้องกันมิให้เกิด

    ความเสียหาย

    เพิ่มมากยิ่งขึ้น             

2. เพื่อให้ราษฎรสามารถ

    ใช้เส้นทางสัญจรได้อย่าง

    สะดวก เกษตรกร

    สามารถขนส่งผลผลิต

    ทางการเกษตรไปยัง

    ท้องตลาดได้รวดเร็ว    

3. เพื่อใหร้าษฎรที่สัญจร

    บนถนนมีความปลอดภัย

    ในชีวิตและทรัพย์สิน

ความกวา้งเฉลี่ยขา้งละ 

0.50 เมตร 

ความยาวเฉลี่ย 

4,600 เมตร 

ความหนา 0.05 เมตร

2,214,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ขยายผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.แมโ่ปง่

- 574 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 575 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

148 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านฝ้ายทอง หมู่ที่ 13 

ตําบลสันปูเลย  เชื่อม

บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 

ตําบลสําราญราษฎร์ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,000 ตารางเมตร

4,045,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันปูเลย

ทต.สําราญราษฎร์

149 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 5 

ตําบลป่าลาน เชื่อม

บ้านป่าสักนอ้ย หมู่ที่ 9 

ตําบลเชิงดอย

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 560 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 

หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 

2,800 ตารางเมตร

2,282,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สง่าบ้าน

ทต.เชิงดอย
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

150 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายทางบ้านป่าขุย หมู่ที่ 3 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านหลักปัน  หมู่ที่ 5  

ตําบลสันนาเม็ง 

อําเภอสันทราย

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 238 เมตร

ช่วงที่ 2 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,110 เมตร 

รวมระยะทาง 

1,348 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,630 ตารางเมตร

2,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันปูเลย

ทต.สันนาเม็ง

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านปางป่าไร่ หมู่ที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อม

บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 

ตําบลห้วยแก้ว 

อําเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.เทพเสด็จ

อบต.ห้วยแก้ว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

152 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

ถนนสายทางบ้านดอยยาว 

หมู่ที่ 1 ตําบลแช่ช้าง

เชื่อมต่อบ้านป่าเหียง

หมู่ที่ 1 ตําบลออนใต ้

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,668 เมตร

หนา 5 เซนติเมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,672 ตารางเมตร

2,935,700 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แช่ช้าง

ทต.ออนใต้

153 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

พร้อมวางท่อเหลี่ยมสําเร็จรูป

ถนนสายบ้านร้อง หมู่ที่ 11 

ตําบลร้องวัวแดง

เชื่อมบ้านหัวทุง่ หมู่ที่ 5 

ตําบลทรายมูล

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 520 เมตร 

หรือมพีื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 3,120 

ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อเหลี่ยม

สําเร็จรูปขนาด

1.20x1.20 เมตร 

จํานวน 120 ท่อน

3,140,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ร้องวัวแดง

ทต.สันกําแพง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

154 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายสามแยกซอย 3 

บ้านหัวทุง่ หมู่ที่ 5 

ตําบลทรายมูล เชื่อม

ลําเหมืองสาธารณะประโยชน์

บ้านร้อง-ม่วงม้า 

หมู่ที่ 11 ตําบลร้องวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 910 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

หรือมพีื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 5,460 

ตารางเมตร 

พร้อมวางท่อระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด 0.60 เมตร 

จํานวน 130 ท่อน 

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 15 บ่อ

6,089,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันกําแพง

อบต.ร้องวัวแดง

155 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 

ตําบลสันกําแพง เชื่อม

บ้านร้อง หมู่ที่ 11  

ตําบลร้องวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ความยาว 1,200 เมตร

3,609,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันกําแพง

อบต.ร้องวัวแดง

- 578 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 579 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

156 ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนสาย (ชม 2012) 

บ้านสันเข้าแคบกลาง

หมู่ที่ 4  ตําบลห้วยทราย 

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ 

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 2,310 เมตร

3,410,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หว้ยทราย

ทต.แม่ฮ้อยเงิน

157 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

ถนนสายบ้านป่าสักนอ้ย 

หมู่ที่ 3  ตําบลแม่ปูคา 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบ้านม่วงโตน หมู่ที่ 6 

ตําบลแม่ฮ้อยเงนิ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 790 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,740 ตารางเมตร

1,990,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมปู่คา

ทต.แม่ฮ้อยเงิน

- 579 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

158 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

สายบ้านสันกลางใต้ 

หมู่ที่ 6 ตําบลสันกลาง

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบ้านร้องดอนชัย

หมู่ที่ 2  ตําบลป่าบง 

อําเภอสารภ ี 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดความกว้าง 6 เมตร

ยาว 796 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,776 ตารางเมตร

2,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันกลาง

ทต.ป่าบง

159 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

สายบ้านแมผ่าแหน หมู่ที่ 6 

บ้านริมออน หมู่ที่ 3 

ตําบลออนใต ้เชื่อมบ้านใหม ่

หมู่ที่ 10 ตําบลร้องวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 2,530 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

12,650 ตารางเมตร

4,350,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ออนใต้

อบต.ร้องวัวแดง

- 580 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

160 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 

บ้านหัวฝาย ตําบลออนเหนือ 

เชื่อมบ้านสหกรณ์  หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านสหกรณ์ 

อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1

กวา้ง 4 เมตร

ยาว 538 เมตร

ช่วงที่ 2

กวา้ง 4 เมตร

ยาว 760 เมตร

2,336,400 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ออนเหนือ

อบต.บ้านสหกรณ์

161 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายทางเข้าบ้านแม่แพม - 

แยกจากทางหลวง

หมายเลข 1317 

บ้านห้วยแก้ว  หมู่ที่ 5  

ตําบลห้วยแก้ว เชื่อม

บ้านสหกรณ์  หมู่ที่ 6  

ตําบลบ้านสหกรณ์ 

อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 4,700 เมตร

13,500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านสหกรณ์

อบต.ห้วยแก้ว

- 581 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

162 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านป๊อก หมู่ที่ 1 

ตําบลห้วยแก้ว 

อําเภอแม่ออน เชื่อม

บ้านปางป่าไร่ หมู่ที่ 6 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 1,600 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยขา้งละ

0.00-0.50 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

9,600 ตารางเมตร

5,600,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ห้วยแก้ว

อบต.เทพเสด็จ

163 ขยายผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านออนหลวย  หมู่ที่ 6 

ตําบลออนเหนือ เชื่อม

บ้านสหกรณ์  หมู่ที่ 2  

ตําบลบ้านสหกรณ์ 

อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายผิวจราจรข้างละ 

0.50 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

1,240,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ขยายผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ออนเหนือ

อบต.บ้านสหกรณ์

- 582 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

164 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสพัลท์คอนกรีต

บ้านหนองหอย  หมู่ที่ 2 

ตําบลออนเหนือ เชื่อม

บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านสหกรณ์ 

อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 718 เมตร

1,240,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ออนเหนือ

อบต.บ้านสหกรณ์

165 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแน่น 

สายบ้านปางจําป ีหมู่ที่ 7 

ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน

เชื่อมบ้านเปียน หมู่ที่ 7 

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

12,000 ตารางเมตร

3,120,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.หว้ยแก้ว

อบต.เทพเสด็จ

- 583 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

166 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านออนหลวย หมู่ที่ 7 

ตําบลออนเหนือ เชื่อม

บ้านออนกลาง หมู่ที่ 11 

ตําบลออนกลาง 

อําเภอแม่ออน 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5.50 เมตร

ยาว 520 เมตร

1,287,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ออนเหนือ

อบต.ออนกลาง

167 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขา้มลําน้ําสะลาบ

บ้านร่องกอก หมู่ที่ 9 

ตําบลสารภี เชื่อมบ้านสะลาบ 

หมู่ที่ 7 ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

1,700,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สารภี

ทต.ชมภู

- 584 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

168 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Over Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายบ้านศรีสองเมือง 

หมู่ที่ 2 ตําบลไชยสถาน

เชื่อมบ้านไชยสถาน 

หมู่ที่ 1  ตําบลป่าบง 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว  478 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

ช่วงที่ 2

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 115 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 3

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว  295 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

4,620 ตารางเมตร

1,970,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ไชยสถาน

ทต.ป่าบง

- 585 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

169 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบโอเวอร์เลย์ 

บ้านร้องดอนไชย  หมู่ที่ 2 

บ้านไชยสถาน  หมู่ที่ 3 

บ้านป่าบงหลวง  หมู่ที่ 4 

บ้านเทพาราม  หมู่ที่ 5 

และบ้านสุพรรณ หมู่ที่ 6 

ตําบลป่าบง เชื่อม 

บ้านท่าต้นกวาว หมู่ที่ 4

ตําบลชมภู   อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4.50 - 5.00 เมตร 

ยาว 2,900 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

13,775 ตารางเมตร

6,699,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าบง

ทต.ชมภู

- 586 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

170 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

แบบ OVER-LAY 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายเลียบแม่น้ําปิง 

บ้านป่าเดื่อ หมู่ที่ 1 

บ้านหัวดง หมู่ที่ 6 

บ้านหัวดง หมู่ที่ 7 

บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 

ตําบลขัวมุง เชื่อม 

บา้นทา่สองแคว หมู่ที่ 3 

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภ ี 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 

กม.0+000 ถงึ 0+304 

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 304 เมตร

ช่วงที่ 2 

กม.0+-304 ถงึ 0+959 

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 3,655 เมตร 

พื้นที่รวมทั้งหมด 

23,537 ตารางเมตร

10,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ขัวมุง

ทต.สันทรายมหาวงศ์

- 587 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

171 ปรับปรุงซอ่มแซม

ผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 2 

บ้านสันป่าสัก  หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองแฝก เชื่อม 

บ้านช่างเคิ่ง  หมู่ที่ 4 

ตําบลสารภี  อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,730 เมตร    

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,920 ตารางเมตร

2,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองแฝก

ทต.สารภี

172 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบโอเวอร์เลย์

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายเลียบแม่น้ําปิง 

บา้นทา่สองแคว หมู่ที่ 3 

บ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 5 

บ้านล้องปู่หม่น หมู่ที่ 11 

ตําบลสันทราย เชื่อมบ้านไร่ดง 

หมู่ที่ 8  ตําบลขัวมุง 

อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 5,600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

28,000 ตารางเมตร

14,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันทราย(มหาวงศ์)

ทต.ขัวมุง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

173 ขยายผิวจราจรคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ทางเข้าบ้านเชียงยืน หมู่ที่ 4 

ตําบลยางเนิ้ง เชื่อม

บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขยายผิวจราจรกว้าง 

2.00 เมตร 

ความยาว 600 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

800 ตารางเมตร

1,526,700 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ขยายผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองแฝก

174 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบโอเวอร์เลย์ 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนสายเลียบน้ําปิง

บ้านตําหนักเหนอื หมู่ที่ 1 

บ้านตําหนักใต้ หมู่ที่ 2 

บ้านสันกลาง หมู่ที่ 7 

ตําบลดอนแก้ว 

เชื่อมบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 

ตําบลท่าวังตาล

อําเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 2,600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

15,600  ตารางเมตร

4,932,500 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ดอนแก้ว

ทต.ท่าวังตาล
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

175 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายเลียบน้ําแม่ข่า 

บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1  

ตําบลสบแม่ข่า 

อําเภอหางดง เชื่อม

บ้านวังสิงห์คํา  หมู่ที่ 6 

ตําบลป่าแดด อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,234,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สบแม่ข่า

ทต.ป่าแดด 

อ.เมืองเชียงใหม่

176 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านขุนคง หมู่ที่ 5 

ตําบลขุนคง อําเภอหางดง 

เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 7    

ตําบลหนองแก๋ว           

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

6,600,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ขุนคง

อบต.สบแม่ข่า

ทต.หนองแกว๋
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

177 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

(เสริมหินคลุก 10 ซม.) 

บ้านปงใต ้หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านปง 

ถึงบ้านห้วยเสี้ยว หมู่ที่ 11 

ตําบลน้ําแพร ่อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ความกว้าง 5 เมตร 

ความยาว 620 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,100 ตารางเมตร 

(เสริมหินคลุก 10 ซม.)

1,798,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านปง

ทต.น้ําแพร่พัฒนา

178 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายทาง ชม.ถ.204-02 

แยกคลองชลประทานแมแ่ตง 

ตอนบ้านแพะขวาง-

บ้านดงหลวง ในพ้ืนที่

บ้านดงหลวง หมู่ที่ 6 

ตําบลหางดง อําเภอหางดง 

(เขตเทศบาลตําบลแม่ท่าช้าง) 

และพื้นที่บ้านแพะขวาง 

หมู่ที่ 3 ตําบลน้ําแพร ่ 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 325 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,950 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 

ยาว 140 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

700 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 

ยาว 1,120 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

4,480 ตารางเมตร

3,136,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แม่ท่าช้าง

ทต.น้ําแพร่พัฒนา

- 591 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

179 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายหารแก้ว-หนองตอง 

บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1 

ตําบลหารแก้ว  เชื่อม

บ้านต้นโชค หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

(เขตติดต่อระหว่างตําบล

หนองตอง ตําบลหารแก้ว 

และตําบลหนองแก๋ว)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,475 เมตร

6,530,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หารแกว้

ทต.หนองตองพัฒนา

180 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

ถนนสายหนองแก๋ว-สันปูเลย  

บ้านหนองแก๋ว  หมู่ที่ 8  

ตําบลหนองแก๋ว  เชื่อม

ถนนหนองตอง-แมข่ัก 

บ้านต้นแก หมู่ที่ 8 

ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5.50 เมตร 

ยาว 620 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,410 ตารางเมตร

1,500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองแกว๋

ทต.หารแกว้

- 592 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

181 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

สายบ้านต๋ม หมู่ที่ 11 

ตําบลน้ําแพร ่ เชื่อม

บ้านฟ่อน หมู่ที่ 2  

ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 680 เมตร 

หนา 0.04 เมตร

1,200,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.น้ําแพร่พัฒนา

ทต.หนองควาย

182 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ถนนสายบ้านกําแพงงาม 

หมู่ที่ 3  ตําบลหางดง 

(เขตเทศบาลตําบลหางดง) 

เชื่อมบ้านป่าแป ๋หมู่ที่ 7 

ตําบลหางดง (เขตเทศบาล

ตําบลแม่ท่าช้าง)

อําเภอหางดง  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 592 เมตร 

หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 

หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 

2,821 ตารางเมตร

1,241,300 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หางดง

ทต.แม่ท่าช้าง

- 593 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 594 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  

บ้านต้นงิ้ว  หมู่ที่ 2  

ตําบลสันผักหวาน  เชื่อม

บ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 

ตําบลสบแม่ข่า อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,385 เมตร 

หนา 0.20 เมตร 

ไหล่ทางหินคลุกกวา้งเฉลี่ย

ขา้งละ 0.25 เมตร 

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

8,310 ตารางเมตร

5,401,500 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันผักหวาน

อบต.สบแม่ข่า

184 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ซอย 21 ซา้ย (ฝั่งขวา) 

บ้านช่างคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านแหวน  เชื่อม

บ้านช่างคําน้อย หมู่ที่ 1 

ตําบลหางดง และ

บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

ตําบลหนองแก๋ว 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดพื้นที่ กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 388 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2,328 ตารางเมตร

1,280,400 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแหวน

ทต.หนองแกว๋

ทต.หางดง

อบต.ขุนคง

- 594 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

185 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 

พร้อมก่อสร้างสะพานและ

วางท่อระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ถนนสายบ้านต้นแก้ว 

หมู่ที่ 1 ตําบลขุนคง  

เชื่อมบ้านเกาะ หมู่ที่ 3  

ตําบลสบแม่ข่า อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร

สะพาน 

กวา้ง 7 เมตร ยาว 7 เมตร 

ท่อระบายน้ํา คสล. 

ขนาด ศก. 0.80 เมตร 

ยาว 1,278 เมตร 

พร้อมบ่อพัก คสล.

12,898,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ขุนคง

อบต.สบแม่ข่า

186 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านท่ามะโก ๋หมู่ที่ 8 

ตําบลขุนคง  เชื่อม

บา้นร้องแหย่ง หมู่ที่ 5 

ตําบลหนองแก๋ว อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ระยะที่ 1 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 548 เมตร 

ระยะที่ 2 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 902 เมตร

ระยะที่ 3 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 140 เมตร

หรือมพีื้นที่ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่า 8,164

ตารางเมตร

3,592,200 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ขุนคง

ทต.หนองแกว๋

- 595 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

187 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 

ถนนเลียบคลองชลประทาน 

ซอย 21 ซา้ย (ฝั่งซ้าย) 

บ้านช่างคําน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลบ้านแหวน  เชื่อม

ถนนสายหางดง - ท่าขี้เหล็ก 

บ้านน้ําโท้ง หมู่ที่ 2 

ตําบลสบแม่ข่า อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 5,200 เมตร

24,336,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแหวน

อบต.ขุนคง

อบต.สบแม่ข่า

ทต.หนองแกว๋

188 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์

คอนกรีต 

ถนนสายบ้านมะขุนหวาน 

หมู ่5 ตําบลมะขุนหวาน - 

บ้านร้องขุด หมู ่10 

ตําบลแม่ก๊า 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 4,250 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพืฎฎนที่ไม่น้อยกว่า 

25,500 ตารางเมตร

14,500,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.มะขุนหวาน

อบต.แมก่า๊

- 596 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

189 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายซอย 8 บ้านมะขามหลวง

หมู่ที่ 2  ตําบลมะขามหลวง

เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,040 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,160 ตารางเมตร

1,830,400 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน

190 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

สายบ้านเหมืองฟู หมู่ที่ 1  

ตําบลบ้านแม  

อําเภอสันป่าตอง 

เชื่อมบ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 

ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

1,120,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.ดอนเปา

- 597 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

191 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

สาย อบจ.ชม. 3027

(บ้านท่าวังพร้าว -

บ้านสันกาวาฬ)

บ้านท่าวังพร้าว หมู่ที่ 5 

ตําบลท่าวังพร้าว  

เชื่อมบ้านทุง่หลุก หมู่ที่ 3 

ตําบลท่าวังพร้าว 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

(เขตอบต.ท่าวังพร้าวเชื่อม

เขตทต.บ้านกลาง)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 965 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,790 ตารางเมตร

2,082,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ท่าวังพร้าว

ทต.บ้านกลาง

- 598 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

192 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

จากถนนเชียงใหม-่ฮอด 

เขตเทศบาลตําบลบ้านกลาง 

หมู่ที่ 6 บ้านพระเจ้าทองทิพย์ 

(เทศบาลตําบลบ้านกลาง)

เชื่อมบ้านสันห่าว  หมู่ที่ 7  

ตําบลบ้านกลาง - สิ้นสุด

สายทางเขตเชื่อมต่อ

บ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 7  

ตําบลมะขุนหวาน 

และถนนทุ่งเสี้ยวโรงวัว

อําเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 5,450 เมตร

10,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านกลาง

ทต.บ้านกลาง

อบต.มะขุนหวาน

- 599 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

193 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

เชื่อมระหวา่งบา้นแมกุ่้งบก 

หมู่ที่ 2 , บ้านกลางเหนือ 

หมู่ที่ 3 ตําบลสันกลาง-

บ้านกลางใต้  หมู่ที่ 2 

ตําบลยุหวา่ อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 8 เมตร 

ยาว 6 เมตร 

(มีทางเท้า)

700,000 - - จํานวน (แหง่) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันกลาง

ทต.ยุหวา่

194 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 

ตําบลทุ่งต้อม เชื่อม

บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 6 

ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันป่าตอง 

และบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 14 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ความยาวรวม 3,143 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.04 เมตร

3,754,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ทุ่งต้อม

อบต.มะขามหลวง

ทต.หนองตองพัฒนา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

195 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายข้างตลาดมะขามหลวง 

บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 

ตําบลมะขามหลวง เชื่อม 

บ้านขุนคง หมู่ที่ 2 

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,528 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,640 ตารางเมตร

3,361,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน

196 ปรับปรุงผิวจราจร

ถนนสายบ้านไร่-

มะขามหลวง 

บริเวณชุมชนบ้านไร่ 

หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อม  

(เขตทต.สันป่าตอง) 

เชื่อมบ้านสันคะยอม หมู่ที่ 3 

ตําบลมะขามหลวง 

(เขตทต.ทุ่งต้อม) 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,800,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันป่าตอง

ทต.ทุ่งต้อม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

197 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านฉิมพล ี หมู่ที่ 4  

ตําบลบ้านเเม  

อําเภอสันป่าตอง  เชื่อม

บ้านริมขาน  หมู่ที่ 8

ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง  7 เมตร 

ยาว 60 เมตร

ทางเท้า 0.05 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.ดอนเปา

198 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านฉิมพล ีหมู่ที่ 4  

ตําบลบ้านเเม 

อําเภอสันป่าตอง เชื่อม 

บ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2  

ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,685 เมตร

หนา 0.05 เมตร

2,092,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.ดอนเปา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

199 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10  

ตําบลบ้านเเม เชื่อม 

บ้านกิ่วแลหลวง  หมู่ที่ 4   

ตําบลยุหวา่  

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 1,050 เมตร

หนา 0.05 เมตร

500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

ทต.ยุหวา่

200 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12, 

บ้านเปียง หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านแม เชื่อมบ้านป่าจี ้

หมู่ที่ 1  ตําบลทุ่งสะโตก 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

จํานวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 

ขนาดกว้าง 5 เมตร

ยาว 800 เมตร

หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

ทต.ทุ่งสะโตก
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

201 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 

ตําบลบ้านเเม  เชื่อม 

บ้านน้ําบ่อหลวง หมู่ที่ 2 

ตําบลน้ําบ่อหลวง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร

ยาว 7 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.น้ําบ่อหลวง

202 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านเปียง  หมู่ที่ 13  

ตําบลบ้านแม เชื่อมกับ 

บ้านหนองปึ๋ง  หมู่ที่ 6  

ตําบลยุหวา่ 

อําเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

ทต.ยุหวา่
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

203 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านเด่น  หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแม 

อําเภอสันป่าตอง 

เชื่อมบ้านทุ่งศาลา 

หมู่ที่ 1 ตําบลดอนเปา 

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,105 เมตร

หนา 0.05 เมตร

1,000,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.ดอนเปา

204 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขา้มลําเหมืองหลวง 

บ้านเด่น หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแม 

อําเภอสันป่าตอง เชื่อม

บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 4 

ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร

ยาว 7 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

อบต.ดอนเปา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

205 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6,

บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7 

ตําบลแม่ก๊า เชื่อม

บา้นดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 

ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ความยาว 9,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ใช้สอย

ไม่น้อยกว่า 

54,000 ตารางเมตร

19,060,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

อบต.มะขามหลวง

206 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

ตําบลแม่ก๊า เชื่อม

บา้นดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 

ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

5,500 ตารางเมตร

2,807,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

อบต.มะขามหลวง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

207 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 

ตําบลแม่ก๊า เชื่อมบ้านท่ากาน 

หมู่ที่ 5 และบ้านต้นกอก 

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านกลาง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร

มีความยาว 2,160 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

10,800 ตารางเมตร

5,513,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

อบต.บ้านกลาง

208 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านต้นตัน หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่ก๊า เชื่อม

บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ 8 

ตําบลบ้านกลาง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า

13,200 ตร.ม.

4,836,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

อบต.บ้านกลาง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

209 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านแม่ข่องกลาง 

หมู่ที่ 9 ตําบลแม่ก๊า 

อําเภอสันป่าตอง เชื่อม

บ้านท่าขี้นาค หมู่ที่ 6 

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร

มีความยาว 2,800 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

14,000 ตารางเมตร

5,166,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมก่า๊

ทต.หนองตองพัฒนา

210 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านร้องส้มป่อย 

หมู่ที่ 4 ตําบลทุ่งสะโตก 

เชื่อม บ้านร้องธาร หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านเเม 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,243 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

2,254,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

ทต.ทุ่งสะโตก

- 608 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

211 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านสารภ ีหมู่ที่ 5 

ตําบลทุ่งรวงทอง 

อําเภอแม่วาง เชื่อม

บ้านดงก๋ํา หมู่ที่ 7 

ตําบลทุ่งสะโตก 

กับบ้านทุ่งเสี้ยว หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านกลาง 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 2,928 เมตร 

เมตร หนา 0.05 เมตร

5,311,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ทุ่งสะโตก

ทต.บ้านกลาง

212 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านพนัง หมู่ที่ 3 

ตําบลทุ่งสะโตก เชื่อม

บ้านร้องธาร หมู่ที่  5 

ตําบลบ้านแม 

อําเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 1,195 เมตร  

หนา 0.05 เมตร

2,167,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ทุ่งสะโตก

ทต.บ้านแม

- 609 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

213 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Over lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านปางขี้เหล็ก หมู่ที่ 1  

บ้านทุ่งป่าคาใต ้หมู่ที่ 8 

ตําบลทุ่งปี๊ เชื่อม

บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3  

ตําบลทุ่งรวงทอง

อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 8,765 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

35,060 ตารางเมตร

12,283,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ทุ่งปี๊

อบต.ทุ่งรวงทอง

214 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจารจร

แบบโอเวอร์เลย์

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1 

ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง 

เชื่อมบ้านเหมืองฟู หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านแม 

อําเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 700 เมตร

1,120,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ดอนเปา

อ.แมว่าง

ทต.บ้านแม

อ.สันป่าตอง

- 610 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

215 ซ่อมแซมผิวถนน

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6 

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

เชื่อมบ้านขุนกลาง หมู่ที่ 7  

ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,000 ตารางเมตร

2,373,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่วิน

อ.แมว่าง

ทต.บ้านหลวง

อ.จอมทอง

216 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านน้ําต้น หมู่ที่ 6  

ตําบลบ้านกาด 

(เขต ทต.แมว่าง ) เชื่อม

บ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 5  

ตําบลทุ่งปี๊ (เขต อบต.ทุ่งปี๊)

อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 729 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

2,916 ตารางเมตร

1,010,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมว่าง

อบต.ทุ่งปี๊

- 611 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

217 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 

ตําบลบ้านกาด เชื่อม

บ้านใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 7 

ตําบลดอนเปา

อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,307 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,842 ตารางเมตร

4,010,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านกาด

อบต.ดอนเปา

218 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านกลาง หมู่ที่ 1  

ตําบลทุ่งรวงทอง 

อําเภอแม่วาง เชื่อม 

บ้านกลาง หมู่ที่ 9 

ตําบลทุ่งสะโตก 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร 

ยาว 24 เมตร

2,878,000 - - จํานวน (แหง่) 1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ทุ่งรวงทอง

อ.แมว่าง

ทต.ทุ่งสะโตก

อ.สันป่าตอง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

219 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 

(Cape Seal) บ้านวังธารทอง

หมู่ที่ 22  ตําบลดอยหล่อ 

เชื่อมบ้านโป่งจ้อ หมู่ที่ 7  

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหล่อ 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร 

พื้นที่ดําเนินการไม่ต่ํากว่า 

15,000 ตารางเมตร 

ไหล่ทางเฉลี่ยขา้งละ 

0.30 เมตร

พร้อมตีเส้นจราจร

6,761,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ดอยหล่อ

ทต.สันติสุข

220 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

บ้านสบอาว หมู่ที่ 4  

ตําบลสันติสุข เชื่อม

บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7  

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,010 เมตร

1,844,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันติสุข

ทต.ยางคราม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

221 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน

แอสฟัลต์คอนกรีต

บ้านป่าลาน หมู่ที่ 7 

ตําบลสองแคว เชื่อม

บ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12  

ตําบลดอยหล่อ 

อําเภอดอยหล่อ

จังหวัดเชียงใหม่

(อยู่ในความรับผิดชอบของ 

อบจ. เชียงใหม ่ที่ ชม.5132)

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,500 ตารางเมตร

3,387,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สองแคว

อบต.ดอยหล่อ

222 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านห้วยน้ําขาว หมู่ที่ 1  

ตําบลยางคราม 

อําเภอดอยหล่อ เชื่อม

บ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7  

ตําบลทุ่งปี้ อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 940 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,640 ตารางเมตร 

พร้อมไหล่ทางดินลูกรัง

เฉลี่ยขา้งละ 0.20 เมตร

3,273,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางคราม

อ.ดอยหล่อ

อบต.ทุ่งปี้ 

อ.แมว่าง

- 614 - โครงสร้างพื้นฐาน



- 615 -

2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

223 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายทางดอยผาตัง้ 

บ้านแม่ยะน้อย หมู่ที่ 18 

ตําบลบ้านหลวง เชื่อม

บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5  

ตําบลดอยแก้ว

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 19,800 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

118,800 ตารางเมตร

73,290,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านหลวง

ทต.ดอยแก้ว

224 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายเรียบลําน้ําปิง 

บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 

ตําบลข่วงเปา 

(เขต อบต.ข่วงเปา) เชื่อม

บ้านแท่นคํา หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านหลวง 

(เขต ทต.จอมทอง) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 2,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร

4,517,100 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

ทต.จอมทอง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

225 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายทางบ้านท่ากอม่วง 

หมู่ที่ 10  ตําบลบ้านแปะ 

เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา 

หมู่ที่ 13 ตําบลแม่สอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 706  เมตร

3,300,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแปะ

ทต.แมส่อย

226 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 11 

ตําบลแม่สอย เชื่อม

บ้านนากบ หมู่ที่ 2 

ตําบลบ้านแปะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ไม่มีไหล่ทาง 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

21,000 ตารางเมตร

8,297,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมส่อย

ทต.บ้านแปะ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

227 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านทุง่ปูน หมู่ที่ 10 

ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อม 

บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 7  

ตําบลดอยแก้ว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,250 เมตร

3,116,200 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแก้ว

228 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์

คอนกรีต 

ถนนชินาประชาศรี 

บ้านสี่แยกนอ้ย หมู่ที่ 6 

ตําบลข่วงเปา 

(เขต ทต.จอมทอง) เชื่อม

บ้านน้ําลัด หมู่ที่ 13 

ตําบลบ้านหลวง 

(เขต ทต.บ้านหลวง)

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,248 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,488 ตารางเมตร

4,180,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ทต.บ้านหลวง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

229 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านขุนยะ หมู่ที่ 5

ตําบลบ้านหลวง เชื่อม

บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12

ตําบลบ้านแปะ เชื่อม

บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 

ตําบลดอยแก้ว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

1,913,500 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ดอยแก้ว

ทต.บ้านหลวง

ทต.บ้านแปะ

230 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายทุ่งม๊อก 

บ้านสี่แยกนอ้ย หมู่ที่ 6 

ตําบลข่วงเปา

(เขต ทต.จอมทอง) เชื่อม

ถนนทุง่แมห่ลวง 

บ้านอังครักษ ์หมู่ที่ 14 

ตําบลข่วงเปา 

(เขต อบต.ข่วงเปา) 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 1,777 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

10,662 ตารางเมตร

5,556,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

อบต.ข่วงเปา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

231 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1, 

บ้านหนองห่ายสามัคค ี

หมู่ที่ 13 ตําบลข่วงเปา 

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 

ตําบลดอยหล่อ 

อําเภอดอยหล่อ 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 2,400 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

6,217,300 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

อ.จอมทอง

อบต.ดอยหล่อ

อ.ดอยหล่อ

232 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

บดอัดแน่น สายบ่อขยะ 

บ้านใหม่อังครักษ ์หมู่ที่ 15 

ตําบลข่วงเปา เชื่อม

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 2,210 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

หรือมปีริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 

3,182 ลูกบาศก์เมตร

722,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

ทต.บ้านหลวง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

233 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

บดอัดแน่น

สายบ้านใหม่สันตึง หมู่ที่ 8, 

บ้านอังครักษ ์หมู่ที่ 14 

ตําบลข่วงเปา เชื่อม

ถนนสายเหมืองอูฐ 

บ้านห้วยกว๋าว หมู่ที่ 20 

ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 26,210 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมปีริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 

37,742 ลูกบาศก์เมตร

8,530,900 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

ทต.บ้านหลวง

234 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนดนิลูกรัง

บดอัดแน่น สายทุ่งนาเกว๋น 

บ้านใหม่อังครักษ ์หมู่ที่ 15 

ตําบลข่วงเปา เชื่อม

ถนนสายทุ่งเมืองกลาง 

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 

4,320 ลูกบาศก์เมตร

979,100 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

ทต.บ้านหลวง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

235 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแน่น

สายบ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1,

บ้านหนองห่ายสามัคค ี

หมู่ที่ 13 ตําบลข่วงเปา 

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 

ตําบลดอยหล่อ 

อําเภอดอยหล่อ 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 13,700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 

19,728 ลูกบาศก์เมตร

4,460,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

อ.จอมทอง

อบต.ดอยหล่อ

อ.ดอยหล่อ

236 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังบดอัดแน่น 

สายฝายเหมืองหลวง 

บ้านสี่แยกนอ้ย หมู่ที่ 6 

ตําบลข่วงเปา 

(เขต อบต.ข่วงเปา) เชื่อม

ถนนสายทุ่งนาดิน 

บ้านสี่แยกนอ้ย หมู่ที่ 6 

ตําบลข่วงเปา

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 3,500 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมปีริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 

5,040 ลูกบาศก์เมตร

1,141,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ข่วงเปา

ทต.จอมทอง

- 621 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

237 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายบ้านหนองหล่ม 

หมู่ที่ 22 ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3 

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 23,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

138,000 ตารางเมตร

85,146,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านหลวง

อ.จอมทอง

อบต.แม่วิน

อ.แมว่าง

238 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายทางน้ําตกแม่ยะ 

บ้านน้ําลัด หมู่ที่ 13  

ตําบลบ้านหลวง เชื่อม

บ้านนอกสันเหมือง หมู่ที่ 6 

ตําบลบ้านหลวง

(เขต ทต.จอมทอง)  

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร   

           ยาว 523 เมตร 

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร 

           ยาว 100 เมตร 

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร 

           ยาว 1,155 เมตร 

           หรือมพีื้นที่

           ไม่น้อยกว่า 

           8,267 ตารางเมตร

3,306,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านหลวง

ทต.จอมทอง
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

239 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายบ้านเมืองอาง หมู่ที่ 9 

ตําบลบ้านหลวง 

อําเภอจอมทอง

เชื่อมบ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3  

ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 12,200 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

73,200 ตารางเมตร

45,164,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านหลวง

อ.จอมทอง

อบต.แม่วิน

อ.แมว่าง

240 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

สายทุ่งเมืองกลาง 

บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านหลวง เชื่อม

บ้านแม่กลางป่าปู หมู่ที่ 1  

ตําบลดอยแก้ว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 5,500 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

33,000 ตารางเมตร

14,850,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านหลวง

ทต.ดอยแก้ว

- 623 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

241 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร 

สายบ้านทุง่หมากหนุม่ 

หมู่ที่ 5, บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4,

บ้านวังปาน หมู่ที่ 12 

ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อม

บ้านแท่นคํา หมู่ที่ 1 

ตําบลบ้านหลวง 

(เขต ทต.จอมทอง)

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาวรวม 1,226 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,904 ตารางเมตร

2,191,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.จอมทอง

242 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านแม่เตี๊ยะใต้ หมู่ที่ 14 

ตําบลสบเตี๊ยะ เชื่อม

บ้านแม่เตี๊ยะ หมู่ที่ 7 

ตําบลดอยแก้ว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 1,250 เมตร

3,531,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแก้ว
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

243 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

สายบ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18,

บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9

ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 

ตําบลหนองปลาสะวาย 

อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

ยาว 7,250 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

36,250 ตารางเมตร

18,124,900 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

อบต.หนองปลาสะวาย

อ.บ้านโฮ่ง 

จ.ลําพูน

244 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

สายบ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 

ตําบลหนองปลาสะวาย 

อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 700 เมตร

หนา 0.05 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,500 ตารางเมตร

1,442,500 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สบเตี๊ยะ

อ.จอมทอง

จ.เชียงใหม่

อบต.หนองปลาสะวาย

อ.บ้านโฮ่ง 

จ.ลําพูน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านดอยคํา หมู่ที่ 8 

ตําบลหางดง

(เขต อบต.หางดง)

เชื่อมบ้านวังลุง หมู่ที่ 10 

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ท่าข้าม)

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

50,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.หางดง

ทต.ท่าข้าม

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บา้นโคง้งาม หมู่ที่ ๗   

ตําบลหางดง เชื่อม

บา้นแควมะกอก หมู่ที่ 1

ตําบลฮอด เชื่อม

บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ ๒  

ตําบลนาคอเรือ  

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 15,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร

5,000,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.หางดง

อบต.ฮอด

อบต.นาคอเรือ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

247 ก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขา้มหว้ยแมจ่อ๊ม 

บา้นโคง้งาม หมู่ที่ 7 

ตําบลหางดง เชื่อม

บา้นแควมะกอก หมู่ที่ 1

ตําบลฮอด

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร

ยาว 33 เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.หางดง

อบต.ฮอด

248 ปรับปรุงถนนลาดยาง

สายทางเข้าบ้านบ่อสลี

หมู่ที่ 6, บ้านทุง่ หมู่ที่ 5 

ตําบลบ่อสล ีอําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

เชื่อมบ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 

ตําบลกองก๋อย อําเภอสบเมย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

4,500,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อสลี

อ.ฮอด

จ.เชียงใหม่

อบต.กองกอ๋ย

อ.สบเมย

จ.แม่ฮ่องสอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

249 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

สายบ้านโปงทุง่ หมู่ที่ 5

ตําบลโปงทุง่ เชื่อม

บ้านฉิมพล ีหมู่ที่ 4 

ตําบลดอยเต่า

อําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร

5,940,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.โปงทุง่

อบต.ดอยเต่า

250 ก่อสร้างถนนลาดยาง

แอสฟัลต์คอนกรีต 

บ้านแปลง 3 หมูที่ 1 

ตําบลท่าเดื่อ 

(เขต ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา) 

เชื่อมบ้านดงมะนะ หมู่ที่ 6 

ตําบลท่าเดื่อ 

(เขต อบต.ท่าเดื่อ)

อําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร

ยาว 1,280 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

7,680 ตารางเมตร

4,100,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา

อบต.ท่าเดื่อ
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

251 ก่อสร้างสะพานแขวนลวดสลิง

บ้านหลวง หมู่ที่ 1

ตําบลแม่ตื่น เชื่อม

บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6

ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่

-   เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมาสะดวก

ขนาดกว้าง 2 เมตร

ยาว 150 เมตร

884,000 - - จํานวน (แหง่) -  ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ม่อนจอง

อบต.แมต่ื่น

252 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านห้วยบง หมู่ที่ 12, 

บ้านนากลาง หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่ศึก เชื่อม 

บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 

ตําบลแม่นาจร 

อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 160 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

960 ตารางเมตร

650,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่ศึก

อบต.แม่นาจร

- 629 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

253 ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบ้านแม่หลุ หมู่ที่ 2 

ตําบลกองแขก เชื่อม  

บ้านยางส้าน หมู่ที่ 8 

ตําบลท่าผา อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,120 เมตร

หนา 0.10 เมตร  

หรือมีพื้นผิวจราจร 

ลูกรังไมน่อ้ยกวา่ 

12,720 ตารางเมตร

650,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.กองแขก

ทต.ท่าผา

254 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เชื่อมบ้านฟักทอง หมู่ที่ 4  

ตําบลขุนแม่ลาน้อย  

อําเภอแม่ลาน้อย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 146 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

876 ตารางเมตร

650,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ปางหนิฝน

อ.แม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

อบต.ขุนแม่ลาน้อย

อ.แม่ลาน้อย

จ.แม่ฮ่องสอน

- 630 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม ่เชื่อม 

บ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1

ตําบลแจ่มหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 530 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,180 ตารางเมตร

2,866,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม

อบต.แจม่หลวง

อ.กัลยาณิวัฒนา

256 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต

(Overlay) บ้านอาราม 

หมู่ที่ 4, บ้านทัพ หมู่ที่ 5, 

บ้านไร่ หมู่ที่ 10 

ตําบลท่าผา เชื่อม  

บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 8 

ตําบลชา่งเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร

ยาว 975 เมตร

หนา 0.05 เมตร   

หรือมพีื้นที่เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 

3,900 ตารางเมตร

1,998,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าผา

อบต.ช่างเคิ่ง

- 631 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

257 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านเหล่า หมู่ที่ 3, 

บ้านผานัง หมู่ที่ 2 

ตําบลท่าผา เชื่อม  

บ้านแม่ปาน หมู่ที่ 10 

ตําบลชา่งเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 505 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  

3,030 ตารางเมตร

1,990,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าผา

อบต.ช่างเคิ่ง

258 ก่อสร้างสะพาน

ขา้มหว้ยแมก่องงอน  

บ้านแม่ยางส้าน หมู่ที่ 8 

ตําบลท่าผา เชื่อม 

บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ 2 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 7 เมตร  

ยาว 10  เมตร

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

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าผา

อบต.กองแขก

- 632 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

259 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

(Over lay) 

บ้านอาราม หมู่ที่ 4, 

บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6  

ตําบลท่าผา เชื่อม 

บา้นกองแขกเหนอื หมู่ที่ 7 

ตําบลกองแขก อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร  

ยาว 788 เมตร

หนา 0.05 เมตร  

หรือมพีื้นที่เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 

3,940 ตารางเมตร

1,998,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าผา

อบต.กองแขก

260 ปรับปรุงซอ่มแซมถนนลูกรัง

สายบ้านกิ่วสะแวก หมู่ที่ 9, 

บ้านอมสูง หมู่ที่ 11 

ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม  

เชื่อมบ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 

ตําบลบ่อสล ีอําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

35,000 ตารางเมตร

1,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ้านทับ

อ.แม่แจ่ม

อบต.บ่อสลี

อ.ฮอด

- 633 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

261 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 

สายเจริญนิรันดร์ 

บ้านช่างเคิ่งบน หมู่ที่ 12 

(เขต ทต.แม่แจ่ม) 

เชื่อมบ้านห้วยริน หมู่ที่ 9 

ตําบลชา่งเคิ่ง 

(เขต อบต.ช่างเคิ่ง) 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 430 เมตร

หนา 0.05 เมตร

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า

2,580 ตารางเมตร

1,360,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แม่แจ่ม

อบต.ช่างเคิ่ง

262 ปรับปรุงซอ่มแซม

เสริมผิวจราจรด้วย

ดินลูกรังบดอัด  

สายทางบ้านท้องฝาย 

หมู่ที่ 8  ตําบลชา่งเคิ่ง 

เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 10 

ตําบลท่าผา 

อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

803,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ช่างเคิ่ง

ทต.ท่าผา

- 634 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

263 ซอ่มแซมปรับปรุงผิวจราจร 

(Overlay) 

สายทางบ้านป่าเท้อ หมู่ที่ 7 

ตําบลชา่งเคิ่ง เชื่อม 

บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 2,160 เมตร

5,427,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ช่างเคิ่ง

อบต.ปางหนิฝน

264 ซอ่มแซมปรับปรุงผิวจราจร

(Overlay) 

บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6, 

บ้านพุทธเอ้น หมู่ที่ 15, 

บ้านต้นตาล หมู่ที่ 5 

ตําบลชา่งเคิ่ง เชื่อม 

บ้านกองกาน หมู่ที่ 7  

ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 5,610 เมตร

14,095,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ช่างเคิ่ง

อบต.แม่ศึก

- 635 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

265 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านแม่หยอด หมู่ที่ 9 

ตําบลแม่ศึก อําเภอแม่แจ่ม   

เชื่อมบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1  

ตําบลแจ่มหลวง  

อําเภอกัลยานิวัฒนา  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร  

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,200 ตารางเมตร

2,850,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่ศึก

อบต.แจม่หลวง

266 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

บ้านพะแอดู หมู่ที่ 4,

ตําบลแม่ศึก เชื่อม

บ้านแม่หงานน้อย หมู่ที่ 1 

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแม่แจ่ม  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

4,200 ตารางเมตร

2,850,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่ศึก

อบต.ปางหนิฝน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

267 ปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจร

ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  

ถนนสุดสนิท 

บ้านสันหนอง หมู่ที่ 3, 

บ้านเจียง - ป่าฝาง หมู่ที่ 18 

ตําบลชา่งเคิ่ง 

(เขต ทต.แม่แจ่ม) 

เชื่อมบ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 

ตําบลชา่งเคิ่ง 

(เขต อบต.ช่างเคิ่ง) 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง การสัญจร

    มีความสะดวก ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนส่ง

    ผลผลิตทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อป้องกันไม่ให้น้ําซึม

    ทําลายโครงสร้างและ

    เพิ่มความแข็งแรงใหก้ับ

    ผิวทางเดิม ยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

หนา 0.05 เมตร     

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  

3,750 ตารางเมตร

1,969,400 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรมีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร

    มีความสะดวก รวดเร็ว

3. โครงสร้างทางและ

    ผิวทางมีความแข็งแรง

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แม่แจ่ม

อบต.ช่างเคิ่ง

268 ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายบา้นกองแขกเหนอื 

หมู่ที่ 7  ตําบลกองแขก

อําเภอแม่แจ่ม

เชื่อมบ้านหินเหล็กไฟ

หมู่ที่ 4  ตําบลดอยแก้ว  

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาว 6,500 เมตร  

หนา 0.10 เมตร 

ผิวจราจรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า  

39,000 ตารางเมตร

1,997,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.กองแขก

อ.แม่แจ่ม

ทต.ดอยแก้ว

อ.จอมทอง

- 637 - โครงสร้างพื้นฐาน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

269 ปรับปรุงถนนลูกรัง

บ้านห้วยกลางบ้าน หมู่ที่ 4 

ตําบลกองแขก เชื่อม  

บ้านกิ่วสะแวก หมู่ที่ 9  

ตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม  

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 6,500 เมตร  

หนา 0.10 เมตร  

ผิวจราจรลูกรัง

ไม่น้อยกว่า   

39,000 ตารางเมตร

1,997,600 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.กองแขก

อบต.บ้านทับ

270 เสริมผิวจราจรลูกรัง

บดอัดแน่น  

บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8, 

บ้านแปะ หมู่ที่ 7 

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแม่แจ่ม   

จังหวัดเชียงใหม ่เชื่อม  

บ้านหนองม่วน หมู่ที่ 4  

ตําบลแม่นาจาง  

อําเภอแม่ลาน้อย  

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 6,000 เมตร  

หนา 0.10 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  

30,000 ตารางเมตร

1,900,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

เสริมผิวฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ปางหนิฝน

อ.แม่แจ่ม

จ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาจาง

อ.แม่ลาน้อย  

จ.แม่ฮ่องสอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

271 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

สายทางบ้านแม่วาก หมู่ที่ 6  

ตําบลแม่นาจร เชื่อม  

บ้านแม่มิงค ์หมู่ที่ 12  

ตําบลชา่งเคิ่ง อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร  

ยาว 660 เมตร

หนา 0.15 เมตร  

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า  

3,960 ตารางเมตร

2,844,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาจร

อบต.ช่างเคิ่ง

272 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 

ตําบลแจ่มหลวง เชื่อม 

(ทางหลวงชนบทหมายเลข 

ชม.5050) บ้านห้วยบง 

หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านจันทร์ 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,000 ตารางเมตร

4,272,000 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แจม่หลวง

อบต.บ้านจันทร์
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

273 ปรับปรุงซอ่มแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านแม่ตะละใต ้

หมู่ที่ 3 ตําบลแม่แดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม

บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร

1,862,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมแ่ดด

อ.กัลยาณิวัฒนา 

อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม

274 ซอ่มแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บ้านแจ่มหลวง 

หมู่ที่ 6 ตําบลแจ่มหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง การสัญจร

    ไปมามีความสะดวก

    ปลอดภัย

2. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

3. เพื่อรักษาทางที่ชํารุด

    เสียหายให้กลับสู่สภาพเดิม

    และยืดระยะเวลา

    การใช้งานของถนน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาวไม่น้อยกว่า 782 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

3,128 ตารางเมตร

2,381,800 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ซอ่มแซม

1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    การสัญจรไปมา

    มีความสะดวกปลอดภัย

2. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

3. ถนนได้รับการซ่อมบํารุง

    ใหก้ลับสู่สภาพเดิมและ

    ยืดระยะเวลาการใช้งาน

    ของถนนให้นานขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แจม่หลวง

อ.กัลยาณิวัฒนา 

อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

275 ปรับปรุงถนนลูกรัง 

บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 

ตําบลแม่แดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 17,500 เมตร 

หรือตามแบบขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1,910,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมแ่ดด

อ.กัลยาณิวัฒนา 

อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม

276 ปรับขยายผิวจราจรถนนลูกรัง 

บ้านขุนแม่ละอุป หมู่ที่ 3 

ตําบลแจ่มหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านน้ําส่อม หมู่ที่ 9 

ตําบลผาบ่อง 

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

6 เมตร ไม่รวมไหล่ทาง 

ยาวไม่น้อยกว่า 4,000 เมตร

3,675,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับขยายฯ

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แจม่หลวง

อ.กัลยาณิวัฒนา 

จ.เชียงใหม่

อบต.ผาบอ่ง

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 

จ.แม่ฮ่องสอน
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1.2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการ และการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

277 ปรับปรุงถนนลูกรัง

บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่แดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 

ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหก้ารขนสง่ผลผลติ

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 17,500 เมตร 

หรือตามขององคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1,910,000 - - ร้อยละ

ความยาว

ของถนนที่

ได้รับการ

ปรับปรุง

1. ลดอุบัติเหตุ 

    ในการเดินทาง

2. ประชาชนสามารถใช้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การขนสง่ผลผลติทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่แดด

อ.กัลยาณิวัฒนา 

อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจ่ม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 งานซะป๊ะของดี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

250,000 - - สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองผึ้ง

ทต.ชมภู

1. เป็นการส่งเสริม

    การท่องเที่ยวเผยแพร่

    และประชาสัมพันธ์

    ผลติภัณฑ ์OTOP 

    ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

1.การเพิ่ม

ช่องทาง

ด้านการ

จัดจําหน่าย

OTOP 

1. กิจกรรมพิธีเปิดงานซะป๊ะ

    ของดสีารภี

2. เปิดการจําหน่ายสินค้าที่

    ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

    ผลติภัณฑแ์ปรรูป

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กลุม่

    เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน 

    กลุ่มอาชีพให้มีความ

    มั่นคงทั้งทางรายได้ 

    และเป็นการวางรากฐาน

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

2.3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ผ.02

ทต.ท่าวังตาล

ทต.ดอนแก้ว

ทต.ท่ากว้าง

ทต.ป่าบง

ทต.สารภี

ทต.ไชยสถาน

ทต.ขัวมุง

ทต.หนองแฝก

ทต.สันทรายมหาวงศ์

    ผลติแปรรูปทาง

    การเกษตร ของแตล่ะ

    ชุมชน/ตําบลและส่งเสริม

    ให้คนในชุมชนมีรายได้

    เพิ่มขึ้น

2. กลุม่เกษตรกรกลุ่มแม่บ้าน 

    กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่มีความ

    มั่นคงทางรายไดแ้ละ

    สามารถพึ่งตนเองได้

    ตามแนวพระราชดําริ

    เศรษฐกิจพอเพียง

ผลติภัณฑ์

ทางการเกษตร

ผลติแปรรู

ทางการเกษตร

ของแตล่ะ

ชุมชน

    ทางการเกษตรสินค้าที่

    เป็นสินค้า OTOP ของ

    ตําบลในเขตอําเภอสารภี

3. การจัดนทิรรศการ

    สินค้าOTOP ของตําบล

    ในเขตอําเภอสารภ ี

    หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

    เอกชน ตลอดจนการ

    สาธิตต่างๆ 

    การพัฒนาตามแนว

    เศรษฐกิจพอเพียงให้

    สามารถพึ่งตนเองได้

2. เพื่อปรับระบบการผลิต

    ทางการเกษตร และ

    สินค้าแปรรูป ให้มีความ

    สามารถในการแขง่ขัน

    ภายใต้กลไกตลาดได้
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 .เป็นการเพิ่มแหลง่จําหน่าย

    ผลติภัณฑ์สินคา้ชุมชน, 

    OTOP 

4. พัฒนาและเสริมสร้าง

    คุณภาพ ศักยภาพของ

    เกษตรกร แม่บ้าน และ

    องค์กรอาชีพในการพัฒนา

    ผลติภัณฑ์สินคา้และ

    บริการเพื่อการแข่งขันได้

5. สามารถกระตุ้นสภาวะ

    เศรษฐกิจในเขต อ.สารภี 

    ลดปญัหาคนว่างงาน

4. กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

    การฝึกอาชีพให้แก่

    ประชาชน

5. กิจกรรมการประกวด

    ผลผลติทางการเกษตร

    การประกวดผลิตภัณฑ ์

    แปรรูป การประกวดบรรจุ

    ภัณฑ์สินค้าต่างๆ 

    การประกวดภาพถ่าย

    ซะป๊ะของดี สารภี 

    วิถีล้านนา ฯลฯ

3. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง

    คุณภาพชีวิต ศักยภาพ

    ของเกษตรกร แม่บ้าน 

    และองค์กรอาชีพในการ

    พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า

    และบริการเพื่อการ

    แข่งขัน

4. เพื่อเป็นการส่งเสริม

    การท่องเที่ยว เผยแพร่

    และประชาสัมพันธ์

    ผลติภัณฑ ์OTOP 

    ผลติภัณฑ์ทางการเกษตร 

งานซะป๊ะของดี อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองผึ้ง

ทต.ชมภู

ทต.ท่าวังตาล

ทต.ดอนแก้ว

ทต.ท่ากว้าง

ทต.ป่าบง

ทต.สารภี

ทต.ไชยสถาน

ทต.ขัวมง

2. ความพึง

พอใจของ

ผู้เขา้ร่วม

งานและ

ความพอใจ

ในสินค้า

ญ

    ผลติภัณฑแ์ปรรูป

    ทางการเกษตร ของ

    แตล่ะชุมชนและส่งเสริม

    ให้คนในชุมชนมีรายได้

    เพิ่มขึ้น

ุ

ทต.หนองแฝก

ทต.สันทรายมหาวงศ์
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2 1,000,000 - - สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

1. สามารถสืบสาน เสริมสร้าง

    เอกลักษณ์และการอนุรักษ์

    วัฒนธรรมประเพณี

    อันดีงาม

    ของอําเภอจอมทอง

2. มีการท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

    และชาวต่างประเทศ

    เพิ่มมากขึ้น

3. สามารถกระตุน้ 

    การมีส่วนร่วม

    ของทุกภาคสว่น

4. ราษฎรมีรายได้จากการ

ชุมชนและ

องค์กร

ภาคสังคม

ในท้องถิ่น 

สามารถ

ฟื้นฟูและ

สืบสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณี

อันเป็น

เอกลักษณ์

ท้องถิ่นให้

จัดงานแสดงบริเวณหน้า

ที่ว่าการอําเภอจอมทอง

- Roadshow

- แสดงสินค้า

  ด้านศิลปวัฒนธรรม

  การท่องเที่ยว

1. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์

    ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ

    เปิดโอกาสให้กลุ่มแม่บ้าน

    ตลอดจนพ่อค้าประชาชน

    ในพ้ืนที่ ได้นําเสนอสินค้า

    ผ้าฝ้ายทอมือซึ่งเป็น

    ผลติภัณฑท์ี่ขึ้นชื่อของ

    อําเภอและสนิคา้ของแตล่ะ

    ตําบลมาแสดงและจําหน่าย

2. เพื่อสืบสานเสริมสร้าง

    เอกลักษณ์และการอนุรักษ์

    ส่งเสริมวัฒนธรรม

มหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ 

114 ปี๋ ของดีจ๋อมตอง 

ครั้งที่ 8 อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

ฎ

    ขายสินค้าภายในงาน 

    มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้าน

    ชุมชนและอําเภอ

ดํารงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน

    ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม

    ใหค้งอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

3. เพื่อกระตุ้นการเดินทาง

    ท่องเที่ยวของนักทอ่งเที่ยว

    ทั้งชาวไทยและ

    ชาวต่างประเทศ

4. เพื่อเป็นสิริมงคลในการ

    จดทะเบียนสมรสบนจุดที่สูง

    ที่สุดของประเทศไทย
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.3. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานเตรยีมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 800,000 - - สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมแ่จม่

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอแม่แจ่ม

1. วัฒนธรรมแบบล้านนา

    ได้รับการอนุรักษ ์  

2. ศิลปวัฒนธรรมผ้าแมแ่จม่

    คงความเป็นเอกลักษณ์

    ของแม่แจ่มตลอดไป  

3. ราษฏรมีอาชีพเสริม 

    มีรายได้สูงขึ้น 

    และสามารถพัฒนาเป็น

    อาชีพหลัก  

4. การท่องเที่ยวของ

    อําเภอแม่แจ่มได้รับ

    การสง่เสริม

1. ประชาชน

มีความสนใจ

ในศิลปกรรม

การทอผ้า

แมแ่จม่

2. ผ้าตีนจก

แม่แจ่มได้รับ

การยอมรับ

และเป็น

ที่รู้จักอย่าง

แพร่หลาย

3.ประชาชน

จัดงานมหกรรมผ้าตีนจก1. เพื่ออนุรักษม์รดก

    ทางวัฒนธรรม

    แบบล้านนา  

2. เพื่อพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

    ผ้าแมแ่จม่ใหค้งความเป็น

    เอกลักษณ์ของแม่แจ่ม

    ตลอดไป  

3. เพื่อส่งเสริมอาชีพของ

    ราษฏรให้มีรายได้สูงขึ้น 

    และสามารถพัฒนาเป็น

    อาชีพหลัก  

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและ

วัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม 

ประจําปี 2558

ณ หน้าที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม

และสนามกีฬาโรงเรียนชุมชน

หมู่ที่ 3 ตําบลชา่งเคิ่ง 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.ชม. 800,000 บาท

อปท. 200,000 บาท

มีรายได้

เพิ่มขึ้น

จากการ

ท่องเที่ยว

ในการออก

ร้านผ้าตีนจก

และการแสดง

วัฒนธรรม

ชนเผ่า

    ของอําเภอแม่แจ่ม
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 งานวันเกษตรชุมชน 

อําเภอสันกําแพง 

ครั้งที่ 4 ป ี2558

บ้านสันป่าค่า  หมู่ที่ 8

ตําบลต้นเปา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

    ใหก้ับชุมชน

2. เพื่อสร้างแหลง่ทอ่งเที่ยว 

    เชิงเกษตร

3. เพื่อเสริมรายไดใ้หก้ับ

    เกษตรกรในชุมชน

- จัดพิพิธภัณฑแ์ละ

   นิทรรศการ

   ทางการเกษตร

- การแขง่ขันส้มตําลีลา

- การสาธิตการจักสาน และ

  จําหน่ายสินค้าทางการ

  เกษตร

- การอบรมใหค้วามรู้

  ทางการเกษตร

500,000 - จัดงานวัน

เกษตรชุมชน 

ตําบลต้นเปา 

ครั้งที่ 4 ป ี

2558 

ภายในเดือน

เมษายน 

2558 

ระยะเวลา 

3 วัน

1. ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

    มั่นคง

2. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิง

    เกษตรแหลง่ใหม่

3. เกษตรกรในชุมชนมีรายได้

    เพิ่มขึ้น

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.ต้นเปา

อปท.ในเขตอําเภอ

สันกําแพง

2.4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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3. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 หนาวนี้ที่เมอืงแกน ครั้งที่ 5

อําเภอแม่แตง

สนามกีฬากลาง

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

หมู่ที่ 7 ตําบลอินทรขิล 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงเกษตรโดยชุมชน

เพื่อการเรียนรู้ 

หนาวนี้ที่เมอืงแกน ครั้งที่ 5  

อําเภอแม่แตง

จังหวัดเชียงใหม่

300,000 - - สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.เมืองแกนพัฒนา

ร่วมกับ ทุก อปท. 

ในอําเภอแม่แตง

1. ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว

    เข้ามาเที่ยวใน

    จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

2. มแีหลง่ทอ่งเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

3. ประชาชนทั่วไปรู้จัก

    และเห็นความสําคัญ

    ของประวัติศาสตร์

    เมืองแกนมากขึ้น

4. ประชาชนในท้องถิ่น

    มีความเข้มแข็งและ

    มีส่วนร่วมในการ

    พัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

5. ประชาชนมีรายได้

    และช่องทางในการ

    ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

ส่งเสริม

การทอ่งเที่ยว

เชิงเกษตร

โดยชุมชน

เพื่อการเรียนรู้

หนาวนี้ที่

เมอืงแกน 

ครั้งที่ 5

อําเภอแม่แตง

สนามกีฬา

กลางเทสบาล

เมืองเมืองแกน

พัฒนา 

หมู่ที่ 7 

ตําบลอินทรขิล

อําเภอแม่แตง 

จังหวัด

เชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม่

    และอําเภอแม่แตง 

    อย่างต่อเนื่อง

2. เพื่อสร้างแหลง่

    ท่องเที่ยวแหง่ใหม่

3. เพื่อส่งเสริม

    การทอ่งเที่ยว

    ระดับท้องถิ่นให้มี

    ชื่อเสียงและเป็น

    ที่รู้จัก

4. เพื่อให้ประชาชน

    ในท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง

    และมีส่วนร่วม

    ในการพัฒนาท้องถิ่น

    เพิ่มขึ้น

5. เพื่อให้ประชาชนมี

    รายไดแ้ละช่องทาง

    ในการประกอบอาชีพ

    เพิ่มขึ้น

2.5. สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กเขา้สูอุ่ทยาน

แห่งชาติดอยเวียงผา 

บ้านเชียงหมัน้ หมู่ที่ 15 

ถึงบ้านแพะเศรษฐี หมู่ที่ 16 

ถงึบา้นหนองปา่ซาง   

หมู่ที่  8 ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม่

(เข้าแหล่งท่องเที่ยว)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 6,856 เมตร

 หนา 0.15 เมตร 

หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 

32,200 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

26,738,400 - - ร้อยละ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

นักทอ่งเที่ยวสามารถ

เดินทางเข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ศรีดงเย็น

ทต.ไชยปราการ

ทต.หนองบัว

อบต.แมท่ะลบ

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เข้าสูแ่หลง่

ท่องเที่ยวน้ําตกแม่ลาด

สายวัดพระเจ้าออกเหงื่อ 

บ้านสันดวงด ีหมู่ที่ 1 

ถึงบ้านสามปู หมู่ที่ 2   

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวยีงแหง 

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร

ยาว 900 เมตร

หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 

0.50 เมตร

หรือมีพ้นที่ไม่น้อยกว่า 

5,400 ตารางเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

นักทอ่งเที่ยวสามารถ

เดินทางเข้าสู่แหลง่ทอ่งเที่ยว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แสนไห

อบต.เมอืงแหง

อบต.เปียงหลวง

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อสร้าง

ซุ้มประตูทางเข้าบริเวณ

ข้างสวนเจ้าพ่อน้ําออกรู 

บา้นดงชา้งแกว้ 

หมู่ที่ 10 ตําบลสะเมิงใต ้

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

ที่มาเที่ยวในําเภอสะเมิง

กอ่สร้างซุ้มประตู

บริเวณข้างสวน

เจ้าพ่อน้ําออกรู 

จํานวน 1 ซุม้

1,749,000 - - กอ่สร้างซุม้

ประตูทางเข้า

อําเภอสะเมิง 

จํานวน 1 แหง่

สามารถดึงดูดนักทอ่งเที่ยว

ได้เป็นอย่างดี

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สะเมิงใต้

อบต.แมส่าบ

อบต.ยั้งเมิน

อบต.บ่อแก้ว

อบต.สะเมิงเหนือ

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทางขึ้นแหลง่ทอ่งเที่ยว

ดอยม่อนอังเกด 

บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบ้านป่าแป ๋หมู่ที่ 12  

ตําบลป่าแป ๋อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม ่

เชื่อมบ้านโป่งสา หมู่ที่ 1

ตําบลโป่งสา อําเภอปาย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ของพื้นที่ให้มีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม่

1. กอ่สร้างถนน คสล.

    ขึ้นดอยม่อนอังเกด  

    กวา้ง 6 เมตร 

    ยาว 5,000 เมตร 

2. ก่อสร้างป้ายชื่อแหลง่  

    ท่องเที่ยวพร้อมปรับ

    ภูมิทัศน์ดอนม่อนอังเกด

15,000,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

สถานที่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุ้นและส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม่

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

อบต.ป่าแป๋

อบต.โป่งสา

อําเภอแม่แตง
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ทางเข้าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ 

(แหลง่ทอ่งเที่ยว

อําเภอสะเมิง)

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 600 เมตร

2,340,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

นักทอ่งเที่ยวสามารถ

เดินทางเข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

เข้าแหล่งท่องเที่ยวผายอง

อําเภอสะเมิง

บ้านนากู ่หมู่ที่ 9 

ตําบลแม่สาบ

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกน่ักทอ่งเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

หนา 0.15 เมตร

2,340,000 - - ร้อยละของ

ระยะทางที่

กอ่สร้าง

นักทอ่งเที่ยวสามารถ

เดินทางเข้าสูแ่หลง่ทอ่งเที่ยว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมส่าบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 

ถนนสายปากทางเข้า

บ้านแม่ตะมาน อําเภอแม่แตง 

สามแยกถนนเชียงใหม ่- ฝาง 

บ้านปากทาง หมู่ที่ 7 

ตําบลสันมหาพน 

เชื่อมบ้านหนองผึ้ง 

หมู่ที่ 18 ตําบลอินทขิล

เข้าบ้านห้วยชมพู 

หมู่ที่ 8 ตําบลแม่แตง 

เชื่อมบ้านแม่ตะมาน 

หมู่ที่ 2 ตํากื้ดช้าง

อําเภอแม่แตง

จังหวัดดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ของพื้นที่ให้มีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงภูมิทัศน์

และปลูกไมด้อก

สองขา้งทาง ปากทางเข้า

บ้านแม่ตะมาน 

(แหลง่ทอ่งเที่ยวปางช้าง

บ้านแม่ตะมาน)

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทางประมาณ 

3 กิโลเมตร

500,000 - - ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุ้นและส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แมแ่ตง

ทต.อินทขิล
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

8 ปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม

เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว

อําเภอสันป่าตอง

พื้นที่หนองสะเรียม

บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9,

บ้านศาลา  หมู่ที่ 11, 

บ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15

ตําบลยุหวา่

อําเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

    พื้นที่หนองสะเรียม 

    ให้มีความสวยงาม

    สามารถเป็นสถานที่

    ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

    สถานที่จัดกจิกรรมและ

    ออกกําลังกายของ

    ประชาชนในอําเภอ

    สันป่าตองและประชาชน

    ทั่วไปได้

2. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

    เกิดแหล่งท่องเที่ยว

    แหง่ใหมแ่ละเป็น

    การส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ของอําเภอสันป่าตอง

3. เพื่อเป็นการสนอง

    นโยบายรัฐบาล

    ในการส่งเสริมการ

    ท่องเที่ยวและสร้างรายได้

    ใหก้ับประชาชน

กอ่สร้างบันไดลงสระ

หนองสะเรียม  

จํานวน 2 จุด

จุดที่ 1 

ขนาดกว้าง 20 เมตร 

ยาว 4.70 ม.

จุดที่ 2 

ขนาดกว้าง 37.50 เมตร

ยาว 4.70 ม.

1,990,000 - - ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

นักทอ่งเที่ยว

1. พื้นที่หนองสะเรียม ได้รับ

    การพัฒนาปรับปรุงให้

    สามารถเป็นแหล่ง

    ท่องเที่ยวของ

    อําเภอสันป่าตอง และเป็น

    สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

    สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

    และสถานที่ออกกําลังกาย

    ของประชาชนทั่วไปได้

2. เกิดสถานที่ท่องเที่ยว

    แหง่ใหม่ ในเขตอําเภอ

    สันป่าตอง และเป็น

    การส่งเสริมการท่องเที่ยว

    และสามารถสร้าง

    อาชีพให้กับประชาชน

    ในชุมชนได้

3. สามารถสนองนโยบาย

    ของรัฐบาลได้

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยุหวา่

ทต.สันป่าตอง
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4. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.6. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 ขุดสระเก็บน้ํา

บริเวณทะเลสาบดอยเต่า 

บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 

ตําบลท่าเดื่อ อําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ทะเลสาบดอยเต่า 

    ให้มีนักทอ่งเที่ยวตลอดทั้งปี

2. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของ 

    ประชาชนอําเภอดอยเต่า

ทิศเหนือสระยาว ๒๐๐ เมตร 

ทิศใต้สระยาว ๒๐๐ เมตร

ทิศตะวันออกยาว ๖๐๐ เมตร 

ทิศตะวันตกยาว ๖๐๐ เมตร 

ลึก ๔ เมตร 

หรือดนิขุดไม่น้อยกว่า 

๔๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

19,100,000 - - ร้อยละ

ความพึง

พอใจของ

ผู้ใช้น้ํา

1. มีนักทอ่งเที่ยวมาท่องเที่ยว

    ทะเลสาบดอยเต่า

    ตลอดทั้งปี

2. มีเศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ท่าเดื่อ

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอดอยเต่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานป๋าเวณีเดือน 6 เป็ง 

สืบฮีต ต๋ามฮอย ไหว้สา 

ป๋ารม ีพระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ

บ้านหาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

1. เพื่อจัดงานสรงน้ําพระธาตุ

    ประจําปใีหม้คีวามยิ่งใหญ่

    และเป็นที่รู้จักทั่วไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม

    การท่องเที่ยว

จัดงานป๋าเวณีเดือน 6 เป็ง 

สืบฮีต ต๋ามฮอย ไหว้สาป๋ารม ี

พระธาตุเจ้าม่อนเปี๊ยะ

100,000 - - ได้จัดให้มีงาน

สรงน้ําพระ

ธาตุม่อนเปี๊ยะ 

พระธาตุ

ประจํา

๑.  มีการจัดงานการจัดงาน

    สรงน้ําพระธาตุประจําปี

    ที่มีความยิ่งใหญ่และที่

    เป็นรู้จักของคนทั่วไป

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผ.02

จังหวัดเชียงใหม่     เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

3. เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์

    และสืบสานประเพณี

    ใหค้งอยู่ต่อไป

อําเภอ 

จํานวน 

1 ครั้ง/ ปี

    เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

๓.  ประเพณีโบราณได้รับการ

    ฟื้นฟู อนุรักษ ์และสบืสาน

    ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

ในอําเภอสะเมิง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2 จัดงานประเพณีสรงน้ํา

พระบรมธาตุดอยผาส้ม

บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อจัดงานสรงน้ําพระธาตุ

    ประจําปใีหม้คีวามยิ่งใหญ่

    และเป็นที่รู้จักทั่วไป

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม

    การท่องเที่ยว

    เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

3. เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุรักษ์

    และสืบสานประเพณี

    ใหค้งอยู่ต่อไป

จัดงานสรงน้ําพระบรมธาตุ

ดอยผาส้ม ประจําปี 2558 

จํานวน 1 ครั้ง

100,000 - - ได้จัดให้มีงาน

สรงน้ําพระ

บรมธาตุ

ดอยผาส้ม

ประจําปี

จํานวน 

1 ครั้ง/ ปี

๑.  มีการจัดงานการจัดงาน

    สรงน้ําพระธาตุประจําปี

    ที่มีความยิ่งใหญ่และที่

    เป็นรู้จักของคนทั่วไป

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

    เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

๓.  ประเพณีโบราณได้รับการ

    ฟื้นฟู อนุรักษ ์และสบืสาน

    ประเพณีให้คงอยู่ต่อไป

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง

3 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ลีซอ 

อําเภอสะเมิง ประจําปี 2558

บ้านนากู(่ผายอง) หมู่ที่ 9 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อจัดงานวันขึ้นปีใหม่ลีซอ

    อําเภอสะเมิงให้มีความ

    ยิ่งใหญ ่และเป็นที่รู้จัก

    ของคนทั่วไป

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

3. เพื่อการฟื้นฟู อนุรักษ์

    และสืบสานประเพณี

    โบราณใหค้งอยู่ต่อไป

จัดงานวันขึ้นปีใหม่ลีซอ 

อําเภอสะเมิงประจําปี 2558

 จํานวน 1ครั้ง

100,000 - - มีการจัดงาน

วันขึ้นปีใหม่

ลีซอ อําเภอ

สะเมิง ปีละ 1

 ครั้ง

1. งานวันขึ้นปีใหม่ลีซอ

   อําเภอสะเมิงที่มีความ

   ยิ่งใหญแ่ละเป็นที่รู้จัก

   ของคนทั่วไป

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว

   เชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

3. ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์

    และสืบสานประเพณี

    ใหค้งอยู่ต่อไป

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

4 จัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 

อําเภอสะเมิง

สนามที่ว่าการอําเภอสะเมิง

ตําบลสะเมิงใต้ 

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟู

    สืบสานวัฒนธรรม

    ประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์

    ใหค้งอยู่สืบไป

2. เพื่อส่งเสริม สร้าง

    ความเขม้แข็งของกลุม่

    ชาติพันธุ์

3. เพื่อส่งเสริมการ

    ท่องเที่ยวของทอ้งถิ่น

จัดงานประเวณีปี๋ใหม่เมือง

อําเภอสะเมิง 1 ครั้ง

100,000 - - มีการจัดงาน

ประเวณีปี๋ใหม่

เมืองอําเภอสะ

เมิง 1 ครั้ง/ปี

1. วัฒนธรรม ประเพณี

    กลุ่มชาติพันธุ ์ได้รับ

    การอนุรักษ ์ฟื้นฟู

    สบืสานใหค้งอยู่สืบไป

2. เกิดความเข้มแข็งของ

    กลุ่มชาติพันธุ ์ 

3. การท่องเที่ยวท้องถิ่น

    ของอําเภอดอยสะเก็ด

    ได้รับการส่งเสริมให้

    เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

5 ประเพณีสรงน้ําพระศตวรรษ

มุนีศรีแม่แตง ประจําปี 2558

หอระดิษฐานพระพุทธ

ศตวรรษมุนีสรีแม่แตง 

ประตูเมอืงแมแ่ตง

หมู่ที่ 5 ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ

    ประชาชนอําเภอแม่แตง

    ปฏิบัติกจิกรรม

    ทางวัฒนธรรมประเพณี

    ในท้องถิ่นได้ถูกทํานอง

    คลองธรรม

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน

    ประชาชนอําเภอแม่แตง 

    มีการอนุรักษป์ระเพณี

    วัฒนธรรมที่ดีงาม

    ใหค้งอยู่สืบไป

3. เพื่อใหห้นว่ยงาน

จัดงานประเพณีสรงน้ํา

พระศตวรรษมุนีศรีแม่แตง 

ประจําปี 2558

50,000 50,000 50,000 ประเพณี

สรงน้ําพระ

ศตวรรษมุนีศรี

แม่แตง 

ประจําปี 

2558

หอระดิษฐาน

พระพุทธ

ศตวรรษ

มุนีสรีแม่แตง 

ประตูเมือง

แม่แตง

1. เด็ก เยาวชนและประชาชน

    ปฏิบัติกจิกรรมทาง

    วัฒนธรรมประเพณี

    ในท้องถิ่นได้ถูกทํานอง

    คลองธรรม

2.  เด็กและเยาวชน ประชาชน

    มีการอนุรักษป์ระเพณี  

    วัฒนธรรมที่ดีงาม

    ใหค้งอยู่สืบไป

3. หน่วยงานทุกภาคสว่น

    ทั้งภาครัฐและเอกชน

    มีความสามัคคี

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ขี้เหล็ก

ร่วมกับ อปท.

ในอําเภอแม่แตง

    ทุกภาคสว่นทั้งภาครัฐ

    และเอกชนมีความสามัคคี

หมู่ที่ 5 

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแม่แตง 

จังหวัด

เชียงใหม่
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

6 สืบสานวัฒนธรรมไตลื้อ

วัดรังษีสุทธาวาส

บ้านลวงใต ้ หมู่ที่ 8

เขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษ ์ส่งเสริม 

    สืบทอด วัฒนธรรม

    และประเพณีไตลื้อ

    ใหค้งอยู่สืบไป 

2. เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟูส่งเสริม

    วัฒนธรรมอันดีงามของ

    ชนเผ่าไตลื้อ และปลูกฝัง

    ใหลู้กหลานคนรุ่นใหม่ชาว

    ไตลื้อได้ศึกษาและเข้าใจ

    ในวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา 

    แตโ่บราณ

3. เพื่อเป็นการปลกจิตสํานึก

จัดงานประเพณีสืบสาน

วัฒนธรรมไตลื้อ 

กจิกรรมเชน่

1. การแสดงศิลปะฟ้อนรํา   

    ของชนเผ่าไตลื้อ 

2. การแสดงแสง สี เสียง

3. การจัดนทิรรศการตํานาน

   ไตลื้อ 

4. รําวงย้อนยุค 

5. กาดมั่วคัวแลง 

6. การจัดขบวนแห่ศิลป

    วัฒนธรรมไตลื้อของ

500,000 - - นักทอ่งเที่ยว/

ผู้เขา้ร่วม

กิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของ

นักทอ่งเที่ยว/

ผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม

ทั้งหมดมี

ความพงึพอใจ

1. อําเภอดอยสะเก็ด

     มแีหลง่ทอ่งเที่ยว

     เชิงวัฒนธรรม

2. สถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่

    รู้จักอย่างแพร่หลาย 

3. เยาวชนได้ตระหนักถงึ

    ความสําคัญและสืบทอด

    เอกลักษณ์ วัฒนธรรม

    ประเพณีของชนชาวไตลื้อ

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ดอยสะเก็ด

ทต.ลวงเหนือ

ู

    ในพระมหากรุณาธคิุณ 

    ภายใต้พระบรมโพธิสมภาณ

    แตล่ะอําเภอ 

    แตล่ะจังหวัด ฯลฯ
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

7 จัดขบวนแหท่างวัฒนธรรม

ไทเขิน

80,000 - - สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.ดอยสะเก็ด

จํานวนของ

กลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ ที่เข้า

ร่วมโครงการ 

การมีส่วนร่วม

ของทุกภาค

ทุกกลุ่มชาติ

พันธุ์ที่นํา

วัฒนธรรม

ของตนเองมา

แสดงให้เห็น

อย่างเป็น

1. ได้อนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบสาน  

   และถา่ยทอดภูมิปัญญา 

   ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต

   ความเป็นอยู่ของกลุม่

   ชาติพันธุ์ ในอดีตให้แก่

   อนุชนรุ่นหลังใหไ้ดร้ับรู้ 

   และสํานึกถึงความเป็นมา 

   ของบรรพบุรุษอย่างเป็น

   รูปธรรม                

2. ชาวไทเขิน ไทลื้อ และ

   ไทยยอง มคีวามเข้มแข็ง

   ด้วยมิติวัฒนธรรม มีจิต 

สืบสานและอนุรักษป์ระเพณี

วัฒนธรรมชาวไทเขนิ

บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 4

ตําบลป่าป้อง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟู 

    สืบสาน ประเพณี

    วัฒนธรรมของ

    กลุ่มชาติพันธุ์ ใหค้งอยู่

    สืบไป 

2. เพื่อส่งเสริม สร้างความ

    เข้มแข็งของทุกกลุม่

    ชาติพันธุ์ ด้วยมิติทาง

    วัฒนธรรม โดยการ

    มีจิตสํานึกรักษ์และ

    ภาคภูมใิจในถิ่นกําเนิด  

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

รูปธรรม 

สามารถ

สร้างแหล่ง

เรียนรู้ทาง

วัฒนธรรม

ในช่วงเวลา

หนึ่งเป็น

ประจําทุกปี

   สํานึกรักษ์และภาคภูมิใจ

   ในถิ่นกําเนิด ทุกภาคสว่น

   มีส่วนร่วมในการสืบสาน

   ประเพณีวัฒนธรรม 

   โดยการนําเอาประเพณี

   วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

    ท้องถิ่น
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สืบสานและอนุรักษป์ระเพณี

วัฒนธรรมชาวไทเขนิ

บ้านป่าป้อง  หมู่ที่ 4

ตําบลป่าป้อง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)

    จิตวิญญาณในความรัก

   ถิ่นกําเนิดมาบูรณาการ

   จนเกิดการพัฒนาคุณภาพ

   ชีวิตและสังคม        

3. เกดิแหลง่เรียนรู้ทาง

   วัฒนธรรม เพื่อการศึกษา

   หาความรู้ของเยาวชนทัง้

   ในสถานศึกษา นอกสถาน

   ศึกษา และประชาชน

   ผู้สนใจใฝ่รู้ และผู้มา

   เยี่ยมเยือน

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ป่าป้อง

ทต.ดอยสะเก็ด
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

8 มหัศจรรย์ล้านนา 

เมืองกระดาษสา

บ้านต้นเปา ครั้งที่ 12 

ประจําปี พ.ศ.2558

ณ บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1

ตําบลต้นเปา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรม

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมการประกอบ

    อาชีพศิลปหัตถกรรม

    พื้นบ้านของประชาชน

    ในท้องถิ่น สร้างรายได้

    ใหก้ับชุมชน

3. เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่ง

    ท่องเที่ยวทางศลิป

    วัฒนธรรม

จัดงานมหัศจรรย์ล้านนา 

เมืองกระดาษสา บ้านต้นเปา

ครั้งที่ 12 ประจําปี 

พ.ศ.2558

500,000 - - จัดงาน

มหัศจรรย์

ล้านนา 

เมืองกระดาษ

สา บ้านต้นเปา

ครั้งที่ 12 

ประจําปี 

พ.ศ.2558

1. ได้อนุรักษว์ัฒนธรรม

     ประเพณีและภูมิปัญญา

     ท้องถิ่น

2. เสริมสร้างเศรษฐกจิชุมชน

     ใหม้ั่นคง เข้มแข็ง

3. นักทอ่งเที่ยวไดรู้้จักและ

    สัมผัสกับวัฒนธรรม

    ประเพณีศิลปหัตถกรรม

    ท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.ต้นเปา

อปท.ในเขต

อําเภอสันกําแพง

9 สืบสานประเพณีฟังธรรม

ปลาช่อน 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดพิธีธรรมเทศนา

ตามโครงการเทศนาธรรม

ปลาช่อน ณ ตําบลร้องวัวแดง

200,000 - - จัดพิธีธรรม

เทศนาตาม

โครงการ

เทศนาธรรม

ปลาช่อน

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูและอนุรักษว์ัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.ร้องวัวแดง

อปท.ในเขต

อําเภอสันกําแพง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

10 มหกรรมโคมลอย

บา้นหนองโคง้และหัตถกรรม

สันกําแพง ครั้งที่ 5 

ประจําปี 2557

บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ 2

ตําบลต้นเปา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรม

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมการประกอบ

    อาชีพศิลปหัตถกรรม

    พื้นบ้านของประชาชน

    ในท้องถิ่น 

    สร้างรายได้ใหก้ับชุมชน

3. เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่ง

    ท่องเที่ยวทางศลิป

    วัฒนธรรม

- จัดแสดงพิพิธภัณฑแ์ละ

   นทิรรศการงานโคม

- ประกวดธิดาโคม

- จัดตกแต่งหน้าบ้าน-

  ซุม้ซอยประดับโคม

- แข่งขันโคมลอย-โคมควัน

- สาธิตการประดิษฐ์โคม

- กิจกรรมถนนคนเดิน

500,000 - - จัดงาน

มหกรรม

โคมลอย

บ้านหนองโค้ง

และหัตถกรรม

สันกําแพง

ครั้งที่ 5

ประจําปี

2557 

ภายในเดือน

พฤศจิกายน 

2557 เป็น

1. ได้อนุรักษว์ัฒนธรรม 

    ประเพณีและภูมิปัญญา

    ท้องถิ่น

2. เสริมสร้างเศรษฐกจิชุมชน

    ใหม้ั่นคง เข้มแข็ง

3. นักทอ่งเที่ยวไดรู้้จักและ

    สัมผัสกับวัฒนธรรม

    ประเพณีศิลปหัตถกรรม

    ท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.ต้นเปา

อปท.ในเขต

อําเภอสันกําแพง

ระยะเวลา

3 วัน
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

11 เทศกาลร่มบ่อสร้าง

และหัตถกรรมสันกําแพง 

ครั้งที่ 32 ประจําปี 2558

บ้านบ่อสร้าง  หมู่ที่ 3

ตําบลต้นเปา 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่ออนุรักษว์ัฒนธรรม

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมการประกอบ

    อาชีพศิลปหัตถกรรม

    พื้นบ้านของประชาชน

    ในท้องถิ่น 

    สร้างรายได้ใหก้ับชุมชน

3. เพื่อสนับสนุนให้เป็นแหล่ง

    ท่องเที่ยวทางศลิป

    วัฒนธรรม

- จัดแสดงพิพิธภัณฑแ์ละ

   นิทรรศการงานร่ม

- กจิกรรมถนนศิลปะ

- ประกวดตกแต่งหน้าบ้าน-

  ซุ้มซอย

- การแสดงภาคกลางวัน-

  กลางคนื รําวงย้อนยุค

- ประกวดธิดาร่ม

- สาธิตการทําร่ม

- กิจกรรมถนนคนเดิน

500,000 - - จัดงาน

เทศกาลร่ม

บอ่สร้างและ

หัตถกรรมสัน

กําแพง ครั้งที่

 32 ประจําปี

 2558 เป็น

เวลา 3 วัน

1. ได้อนุรักษว์ัฒนธรรม

    ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

2. เสริมสร้างเศรษฐกจิชุมชน

    ใหม้ั่นคง เข้มแข็ง

3. นักทอ่งเที่ยวไดรู้้จักและ

    สัมผัสกับวัฒนธรรม

    ประเพณีศิลปหัตถกรรม

    ท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.ต้นเปา

อปท.ในเขต

อําเภอสันกําแพง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

12 สรงน้ําพระธาตุวัดพระนอน

แมปู่คา ห่มผ้าพระนอน 

ประจําปี 2558

วัดพระนอนแม่ปูคา

บ้านสันช้างมูบ หมู่ที่ 10

ตําบลต้นเปา

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อสืบสานอนุรักษ์จารีต

    ประเพณีอันดีงามของชุมชน

    ให้สืบต่อไป

2. เพื่อความเป็นสิริมงคล

    ร่มเย็นแก่ประชาชนและ

    พุทธศาสนิกชน

3. เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

    โบราณสถานให้เป็นที่รู้จัก

    มากขึ้น

จัดงานสรงน้ําพระธาตุ

วัดพระนอนแม่ปูคา 

ห่มผ้าพระนอน ประจําปี 

2558

500,000 - - จัดงานสรงน้ํา

พระธาตุ

วัดพระนอน

แมปู่คา หม่ผ้า

พระนอน 

ประจําปี 

2558

ภายในเดือน

มีนาคม 

2558

เป็นเวลา 3 วัน

1. จารีตประเพณีอันดีงาม

    ได้รับการอนุรักษใ์ห้

    คงอยู่ต่อไป

2. เกิดความเป็นสิริมงคล

     แก่ประชาชนและ

     พุทธศาสนิกชน

3. แหลง่ทอ่งเที่ยวโบราณ

    สถานได้รับการส่งเสริมให้

    เป็นที่รู้จักมากขึ้น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทม.ต้นเปา

อปท.ในอําเภอสัน

กําแพง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

13 งานประเพณียี่เป็ง 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ

    ประชาชนในพื้นที่ ได้

    ตระหนักถึงความสําคัญ

    ของประเพณีและ

    วัฒนธรรมของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมความสมานสามัคคี

    ในส่วนของวัด ชุมชน และ

    ประชาชนในท้องถิ่น ในการ

    ทํากิจกรรมสืบสานงาน

    ประเพณียี่เป็งล้านนา

3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน  และ

    ประชาชนได้มีกิจกรรมงาน

1. จัดการประกวด

    นางนพมาศ

2. จัดการตกแต่งซุม้

    ประตูป่าวัด หมู่บ้าน

3. จัดการประกวดโคมลอย 

    โคมผัด

4. จัดการประกวดกระทง

    ประดิษฐ์

5. จัดการละเล่นพื้นบ้านและ

    กฬีาไทย

600,000 - - 1. แบบ

ประเมิน

ความพงึพอใจ

2. ประชาชน

ตอบสนอง

กิจกรรม

ที่จัดงาน

ประเพณียี่เป็ง

3. การมีส่วน

ร่วมของการ

จัดงาน

ทัง้คนใน

1. ประชาชนได้มีความสมาน

    สามัคค ีร่วมมอืกันที่จะ

    สืบสานประเพณียี่เป็งให้

    คงอยู่ต่อไป

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

    ได้มาเที่ยวชมงาน และ

    การแสดงต่างๆ ของทอ้งถิ่น

3. เด็ก เยาวชน และประชาชน

    ในท้องถิ่นได้แสดงออกใน

    การร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.หนองผึ้ง

ทต.ไชยสถาน

    รื่นเริงประจําปี ในงาน

    ประเพณียี่เป็งของท้องถิ่น

4. เพื่อให้ประชาชนร่วมกันคิด

    ร่วมกันทํา ได้แสดงออกถึง

    การออกแบบตกแต่งซุม้

    ประตูบ้าน วัด และคดิคน้

    การแสดงต่างๆ ให้เกิด

    ความสวยงาม

พื้นที่และ

ต่างจังหวัด

ให้การ

สนับสนุน

เป็นอย่างดี
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

14 งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

ถนนสายวัฒนธรรมต้นยางนา 

เชียงใหม ่- ลําพูน 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม่

4,000,000 - - สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.สารภี

ทต.หนองผึ้ง

ทต.หนองหอย

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ

    สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึง

    ความกตัญญูกตเวทีต่อ

    ผู้สูงอายุใหค้งอยู่สืบไป

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาส

    ทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน

4. เพื่อใหม้คีวามสนุกสนาน 

    รื่นเริง เกิดความสามัคคี

    ปรองดองกัน

5. เพื่อเป็นการส่งเสริม

    การท่องเที่ยวบนถนน

1. จัดทําอุโมงค ์(ถ้ําน้ํา) 

    บนถนนสายเชียงใหม-่

    ลําพูน ในเขตเทศบาลทัง้

    4 เทศบาล 

    จํานวน 20 จุด

2. จัดทําซุ้มประตูป่า และ

    ซุ้มหม้อน้ําสอง ขา้งทาง 

    ถนนเชียงใหม ่- ลําพูน 

    ในเขตเทศบาล ทัง้ 4 

    เทศบาล 

    จํานวน 20 จุด 

3. จัดทําข่วงปี๋ใหม่เมือง 

1. แบบ

ประเมิน

ความพงึพอใจ

2. ประชาชน

ตอบสนอง

กิจกรรม

ที่จัดงาน

ประเพณี

ปี๋ใหม่เมือง

3. การมีส่วน

ร่วมของการ

จัดงาน

1. เด็ก เยาวชน และประชาชน

   ได้มีส่วนร่วมสืบสานอนุรักษ์

   ประเพณีวัฒนธรรม

    อันดีงามไว้

2. เด็ก เยาวชน และประชาชน 

    มีความสนุกสนานรื่นเริง

    ที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกัน 

    มีความสมานสามัคคี

3. นักทอ่งเที่ยวเข้ามาเที่ยว

    และไดรู้้จักประเพณีปี๋ใหม่

    เมืองบนถนนสายต้นยาง

    เชียงใหม ่- ลําพน

    สายต้นยางเชียงใหม่-ลําพูน     จัดการแสดงตามถนน

    สายเชียงใหม่ - ลําพูน 

    ในเขตเทศบาล  ทัง้ 4 

    เทศบาล จํานวน 20 จุด 

ทัง้คนในพื้นที่

และ    

ต่างจังหวัด

ให้การ

สนับสนุน

ู

    มากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จัก

    กันอย่างแพร่หลาย
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 

ถนนสายวัฒนธรรมต้นยางนา 

เชียงใหม ่- ลําพูน 

อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)

4. จัดทํากิจกรรมสืบสาน

    ศิลปวัฒนธรรมล้านนา 

    และทําบุญ 9 วัด ในเขต

    เทศบาลทัง้ 4 เทศบาล

5. การจัดประดับตกแต่ง

    ต้นยางนาด้วยการปลูก

    กล้วยไม้และจัดทํา

    น้ําฝอยบนต้นยางนา 

    บนถนนสายเชียงใหม ่- 

    ลําพูน

6. กจิกรรมแอว่วัดชมยางนา

    กับรถม้าเล่นสงกรานต์

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยางเนิ้ง

ทต.สารภี

ทต.หนองผึ้ง

ทต.หนองหอย

7. จัดทําสื่อโฆษณา

    ประชาสัมพันธ์
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

15 การจัดงานสืบฮีต สานฮอย  

ผ่อกอย ปี๋ใหม่เมืองหางดง 

ครั้งที่ 9 ประจําปี 2558

ณ บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลหางดง 

หมู่ที่ 3 ตําบลหางดง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

500,000 - - สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หางดง

ทต.แม่ท่าช้าง

ทต.น้ําแพร่พัฒนา

ทต.หนองแกว๋

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

    สืบสานประเพณีสงกรานต์

    หรือปี๋ใหมเ่มอืงของชาว

    ล้านนาให้สืบไป

2 .เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง

    ประเพณีสงกรานต์ล้านนา

    ตามจารีตประเพณี

    ที่ถูกต้องงดงาม

3. เพื่อมุ่งเน้นให้อนุชน

    รุ่นหลังได้ตระหนักและ

    ร่วมกันอนุรักษ์

    วัฒนธรรมประเพณี

ประชาชนในเขตอําเภอหางดง

ตลอดจนประชาชนในเขต

อําเภอใกล้เคียงได้ร่วมกัน

สืบสานประเพณีและร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาล

ตําบลหางดงจัดขึ้น 

ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ 

เช่น กิจกรรมถนนคนเดิน

เส้นทางสูว่ัฒนธรรม , 

การประกวดฟ้อนเล็บ , 

การประกวดร้องเพลงไทย

ลกท่งและหางเครื่อง , 

1.จํานวน

ผู้เขา้ร่วม

กิจกรรม

2.ความพึง

พอใจการ

ดําเนินงาน

จากทุกฝ่าย

หลังจาก

เสร็จสิ้น

การดําเนินงาน

ตามโครงการ

1. ประชาชนในท้องถิ่น

    มีความรัก หวงแหน 

    เกดิความภาคภูมิใจ

    ที่ได้ร่วมกิจกรรม

    สืบสานและอนุรักษ์

    วัฒนธรรมประเพณี

    อันดีงามของท้องถิ่น

2. เกิดพลังความสามัคคี

    ในหมูค่ณะ และเป็นการ

    ประชาสัมพันธ์ให้

    บุคคลทั่วไปรู้จัก

    อําเภอหางดงหรือ

    อันดีงามของตนเอง

4. เพื่อเป็นการแสดงถึง

    ความกตัญญูกตเวที

    ต่อผู้มีพระคุณและญาติ

    ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ

ู ุ ,

กิจกรรมสรงน้ําพระบรม

สารีริกธาตุ ฯลฯ

    แขวงแมท่า่ชา้งมากยิ่งขึ้น

3. ประพณีสงกรานต์หรือ

    ปี๋ใหม่เมืองถือเป็น

    ประเพณีแหง่ความเอื้อ-

    อาทรและความกตัญญู

    กตเวทตีอ่ผู้มีพระคุณ

    ได้รับการอนุรักษ์และ

    สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การจัดงานสืบฮีต สานฮอย  

ผ่อกอย ปี๋ใหม่เมืองหางดง 

ครั้งที่ 9 ประจําปี 2558

ณ บริเวณสํานักงาน

เทศบาลตําบลหางดง 

หมู่ที่ 3 ตําบลหางดง 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)

5. เพื่อสง่เสริมใหร้าษฎร 

    ภาครัฐ และเอกชน

    มีความสามัคคใีนหมูค่ณะ

    และมีการรณรงค์ให้

    ทุกหน่วยงานตระหนักถงึ

    คุณคา่ของวัฒนธรรม

    ท้องถิ่น เกิดความ

    ภาคภูมใิจในศิลป

    วัฒนธรรมของตน 

    เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง

    ในวัฒนธรรมของ

    ชาวล้านนาสืบไป

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หางดง

ทต.แม่ท่าช้าง

ทต.น้ําแพร่พัฒนา

ทต.หนองแกว๋
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

16 งานประเพณีแหไ่มค้้ําโพธิ์

ประจําปี 2558

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อสร้างจิตสํานึก

    ให้ประชาชนรักถิ่นฐานและ

    ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม

    ประเพณีและจารีตประเพณี

    ไทยโบราณ

2. เพื่อเป็นการสร้าง

    ความสามัคคใีหก้ับ

    ประชาชน สถาบัน

    การศึกษา หนว่ยงาน

    ราชการ และหน่วยงาน

    เอกชนในอําเภอจอมทอง

3. เพื่ออนรักษว์ัฒนธรรม

จัดงานประเพณี

แหไ่มค้้ําโพธิ์

ประจําปี 2558

อําเภอจอมทอง

500,000 - - ชุมชนและ

องคก์รภาค

สังคมใน

ท้องถิ่น 

สามารถฟื้นฟู

และสบืสาน

ศิลปวัฒนธรรม

 ประเพณีอัน

เป็น

เอกลักษณ์

ท้องถิ่นให้

ดํารงอย่ได้

1. สามารถสร้างจิตสํานึก

    ให้ประชาชนรักถิ่นฐานและ

    ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม

    ประเพณีและจารีตประเพณี

    ไทยโบราณ

2. สามารถสร้างความสามัคคี

    ใหก้ับประชาชน สถาบัน

    การศกึษา หนว่ยงาน

    ราชการ และหน่วยงาน

    เอกชนในอําเภอจอมทอง

3. สามารถอนุรักษว์ัฒนธรรม

    ประเพณีท้องถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

ุ

    ประเพณีท้องถิ่น

4. เพื่อเป็นการส่งเสริม

    เศรษฐกจิการทอ่งเที่ยว

    ของอําเภอจอมทอง

5. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

    อําเภอจอมทอง

ู

อย่างยั่งยืน 4. สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ

    การท่องเที่ยวของ

    อําเภอจอมทอง

5. สามารถประชาสัมพันธ์

    อําเภอจอมทองให้เป็น

    ที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

17 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถิ่น

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ ์

    สืบสาน วัฒนธรรม 

    ประเพณีที่ดีงาม

    ใหค้งอยู่ต่อไป

2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน 

    คนรุ่นหลังได้ตระหนักและ

    เห็นความสําคัญของ

    ประเพณี วัฒนธรรม

    ท้องถิ่นและเพื่อเป็น

    การสืบทอดมรดก

    ทางวัฒนธรรมต่อไป

3. เพื่อใหเ้กดิความรัก

1. จัดงานประเพณี

    แห่เทียนพรรษาและ

    กจิกรรมการทําบุญ 

    ฟังเทศน์ในช่วงเทศกาล

    เขา้พรรษา

2. จัดงานประเพณี

    เลี้ยงผีขุนน้ํา

3. จัดงานประเพณีไหว้สา

    เจ้าพ่อวิชายานนท์

4. จัดงานประเพณีผูกขอ้มอื

    และปใีหมม่ง้

5. จัดงานประเพณี

500,000 - - อนุรักษ ์ฟื้นฟู

และสบืสาน

วัฒนธรรม 

ประเพณี

ท้องถิ่นให้

ดํารงอยู่อย่าง

ยั่งยืน

1. ประเพณีและวัฒนธรรม 

    ได้รับการอนุรักษ์และ

    สืบสานต่อไป

2. เด็กและเยาวชน

    เห็นความสําคัญของ

    ประเพณี 

    วัฒนธรรมาที่ดีของท้องถิ่น

3. เกิดความสามัคคี

    ในหมูค่ณะ

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

    ความสามัคคใีนหมูค่ณะ     ลอยกระทง

    อําเภอจอมทอง

6. กจิกรรมอื่นของ

    ท้องถิ่นที่สําคัญ
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

18 ประเพณีปีใหม่ม้ง

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.ชม. 300,000 บาท

อปท. 20,000 บาท

1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์

    วัฒนธรรมจารีตประเพณี

    อันดีของท้องถิ่น

2. เพื่อบํารุงรักษาศิลปะ

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี

    ของบรรพบุรุษที่สืบสาน

    มาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

3. เพื่อให้การเผยแพร่ศิลปะ 

    วัฒนธรรม ประเพณี 

    ได้สืบทอดให้ลูกหลานและ

    บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิถีชีวิต

    ของชาวไทยภเขา

จัดกจิกรรมการยิงธนู, 

การตีลูกขา่ง, การโยนลูกช่วง, 

การเต้นรําของชนเผาม้ง 

การประกวดการแต่งกาย

ชุดม้งเต็มยศและการละเล่น

กีฬาพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา

300,000 - - ประชาชน

ตําบลบ่อสลี

และ

ตําบลหางดง

ร่วมงานปี

ใหม่ม้ง 

ไม่น้อยกว่า 

1,000 คน

1. วัฒนธรรมจารีตประเพณี

    อันดีของท้องถิ่นได้รับ

    การอนุรักษ์สืบทอดต่อไป

2. ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น   

    ประเพณีของบรรพบุรุษ

    ที่สืบสานมาตัง้แต่

    อดีตถึงปัจจุบัน

    ได้รับการบํารุงรักษา

3. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

    วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา

    ได้รับการเผยแพร่ สืบทอด

    ให้ลกหลานและบคคลทั่วไป

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.บ่อสลี

อบต.หางดง

ู

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ในพ้ืนที่

ู ุ

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

    ในพ้ืนที่
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

19 ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

อําเภอดดอยเต่า

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ

อําเภอดอยเต่า

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ประเพณี

    ลอยกระทงของอําเภอ

    ดอยเต่าให้เป็นที่รู้จักและ

    ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

2. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว

    ของอําเภอดอยเต่า 

    อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจ

    ของอําเภอดอยเต่าดีขึ้น

จัดงานประเพณีลอยกระทง

อําเภอดดอยเต่า

500,000 - - ประชาชนรู้จัก

ประเพณีลอย

กระทงอําเภอ

ดอยเต่า

เพิ่มขึ้นและ

เป็นประเพณี

สําคัญที่สุดใน

อําเภอดอยเต่า

1. สามารถประชาสัมพันธ์

    ประเพณีลอยกระทงของ

    อําเภอดอยเต่าให้เป็นที่รู้จัก

    เพิ่มขึ้นและดํารงรักษา

    ประเพณีวัฒนธรรม

    ให้สืบเนื่องต่อไป

2. สามารถกระตุน้

    การท่องเที่ยว

    ของอําเภอดอยเต่า

    และเศรษฐกิจของ

    อําเภอดอยเต่าดีขึ้น

สํานักการศกึษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอดอยเต่า
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

20 ประเพณีสรงน้ํา

พระธาตุดอยเกิ้ง 

อําเภอดอยเต่า 

ณ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

และวัดพระธาตุดอยเกิ้ง

อําเภอดอยเต่า

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อเป็นการสักการะ

    พระบรมธาตุ ซึ่งเป็น

    ปูชนียสถานที่เก่าแก่

    และเป็นโบราณสถานสําคัญ

    ทางประวัติศาสตร์ของ

    อําเภอดอยเต่าและ

    ชาวพุทธทั่วไป

2. เพื่อสักการะพระบรมธาตุ

    ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. เพื่อเป็นการสืบสาน

    ประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

สรงน้ําพระธาตุดอยเกิ้ง 

ณ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

และวัดพระธาตุดอยเกิ้ง

500,000 - - ประชาชนรู้จัก

ประเพณีสรง

น้ําพระธาตุ

ดอยเกิ้ง

เพิ่มขึ้น และ

เป็นการสืบ

สาน

วัฒนธรรม

ประเพณีอันดี

งามใหค้งอยู่

ต่อไป

1. สักการะพระบรมธาตุ 

    ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่

    และเป็นโบราณสถานสําคัญ

    ทางประวัติศาสตร์ของ

    อําเภอดอยเต่าและ

    ชาวพุทธทั่วไป

2. สักการะพระบรมธาตุ

    ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

3. สืบสานประเพณีอันดีงาม

    สืบต่อไป

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอดอยเต่า
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

21 จัดงานประเพณีลอยกระทง 

(ยี่เป็ง) ประจําปี 2557

350,000 - - สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.แมแ่จม่

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอแม่แจ่ม

จัดงานประเพณีลอยกระทง 

(ยี่เป็ง) ประจําปี 2557

ณ สนามกฬีาโรงเรียนชุมชน

หมู่ที่ 3 ตําบลชา่งเคิ่ง 

อําเภอแม่แจ่ม

จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.ชม. 350,000 บาท

อปท. 150,000 บาท

1. เพื่อสง่เสริมใหค้นในชุมชน

    เกิดความสนใจ ภาคภูมิใจ 

    และมีส่วนร่วม

    ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

    สืบสานประเพณี

    วัฒนธรรมของไทย

    ใหค้งอยู่กับอนุชนรุ่นหลัง

    ต่อไป 

2. เพื่อใหเ้กดิความรัก 

    ความสมานสามัคคีของคน

    ในชุมชน  

3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. ประชาชน

มีความสนใจ

ในการอนุรักษ์

และฟื้นฟู สืบ

สานประเพณี

ลอยกระทง 

(ยี่เป็ง)

2. งาน

ประเพณีลอย

กระทง (ยี่เป็ง)

ได้รับการ

ยอมรับและ

1. คนในชุมชนเกิดความสนใจ 

    ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วม

    ในการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

    สืบสานประเพณีวัฒนธรรม

    ของไทยใหค้งอยู่กับอนุชน

    รุ่นหลังตอ่ไป 

2. ประชาชนเกิดความรัก

    ความสมานสามัคค ี 

3. การท่องเที่ยวของ

    อําเภอแม่แจ่มได้รับ

    การสง่เสริม

    ของอําเภอแม่แจ่ม เป็นที่รู้จัก

อย่าง

แพร่หลาย

3. ประชาชน

มีรายได้

เพิ่มขึ้นจาก

การท่องเที่ยว

งานประเพณี

ลอยกระทง 

(ยี่เป็ง)
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ยุทธศาสตร์ที่ 5. การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การแขง่ขันกีฬาประชาชน

ท้องถิ่นสัมพันธ ์ครั้งที่ 14

สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน

ตําบลสันต้นหมื้อ หมู่ที่ 3 

อําเภอม่อาย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน

ในเขตอําเภอแม่อายได้

ออกกําลังกายและ

เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี

ระหวา่งองคก์รปกครอง

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน

ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 14

500,000 - - ได้จัด

กจิกรรมการ

แข่งขันกีฬา 

จํานวน  1 ครั้ง

ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม

และสามารถสร้างความเข้าใจ

อันดีระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและประชาชน

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.สันต้นหมื้อ

อบต.บ้านหลวง

อบต.ดอยลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

รายละเอยีดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 2. การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพของคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชวีิต

ผ.02

จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่นและประชาชน อบต.แม่สาว

อบต.แม่นาวาง

อบต.ท่าตอน

ทต.แม่อาย

2 ก่อสร้างสนามกีฬาและ

สวนสุขภาพ

ประจําอําเภอสะเมิง

บ้านปางเติม หมู่ที่ 4 

ตําบลแม่สาบ อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนในอําเภอ

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

ไว้ออกกําลังกายและ

จัดการแข่งขันกีฬา 

และกิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างสนามกีฬามาตรฐาน

ประจําอําเภอสะเมิง 

จํานวน 1 แหง่

4,000,000 - - มีสนามกีฬา

มาตรฐาน

ประจําอําเภอ

สะเมิง จํานวน

 1 แหง่

ประชาชนในอําเภอ

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

ไว้ออกกําลังกายและ

จัดการแข่งขันกีฬา 

และกิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท. 

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

3 จัดงานกีฬาประชาชน

ท้องถิ่นสัมพันธ ์

อําเภอสะเมิง 

ประจําปี 2558

สนามกฬีาโรงเรียนวัดปางเติม

หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สาบ 

อําเภอแม่สาบ 

จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้เพื่อประชาชน

เยาวชน มีความสามัคคี

ห่างไกลยาเสพติดและ

มีสุขภาพที่แข็งแรง

จัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชนในตําบลต่างๆ 

จํานวน 1 ครั้ง

300,000 - - ได้มีการจัด

งานแข่งขัน

กฬีาเชื่อม

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

ประชาชนใน

ตําบลต่างๆ 

จํานวน 1 

ครั้ง/ปี

ประชาชน เยาวชน 

มีความสามัคคี

ห่างไกลยาเสพติดและ

มีสุขภาพที่แข็งแรง

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่สาบ

ร่วมกับ อปท.

ทุกแหง่

ในอําเภอสะเมิง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

4 200,000 - - สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองผึ้ง

ทต.ไชยสถาน

ทต.ท่าวังตาล

1.เยาวชน

และประชาชน

ในท้องถิ่น

มีสุขภาพ

ร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์

ที่สมบูรณ์

แข็งแรงมาก

ยิ่งขึ้น

2.เยาวชน

และประชาชน

ในท้องถิ่น 

1. ทําให้เยาวชนและประชาชน

    ในท้องถิ่น มีสุขภาพร่างกาย

    จิตใจ อารมณ์ ที่สมบูรณ์

    แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

2. ทําให้เยาวชนและประชาชน

    ในท้องถิ่น ตระหนักถงึ

    คุณค่าและประโยชน์ของ

    การออกกําลังกาย

3. ทําให้เยาวชนและประชาชน

    ในท้องถิ่นรู้จักใช้เวลาว่าง

    ให้เกิดประโยชน์

4. ทําให้เยาวชนและประชาชน

แข่งขันกีฬาประชาคม

ต้านยาเสพติด อําเภอสารภี

ประจําปีงบประมาณ 2558

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

    ประชาชนในท้องถิ่น 

    ได้ออกกําลังกายและ

    เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

    โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อ 

    เป็นการส่งเสริมและ

    พัฒนาสมรรถภาพ

    ทั้งทางร่างกาย อารมณ์

    สังคมและจติใจ

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

    ประชาชนในท้องถิ่น

    มีความร้ ความเข้าใจ 

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน 

อําเภอสารภ ีโดยความ

ร่วมมือของ 12 อปท. ดังนี้

- ฟุตบอล

- วอลเลย์บอล

- เซปักตะกร้อ

- ตะกร้อลอดบ่วง

- เปตอง

มีความสมัคร

สมาน

สามัคคี

กันใน

หมูค่ณะ 

และสง่เสริม

สัมพันธภาพ

ที่ดี

    ในท้องถิ่นมีพัฒนาการและ

    ทักษะทางด้านกีฬาที่ดีมาก

    ยิ่งขึ้น

5. ทําให้เยาวชนและประชาชน

    ในท้องถิ่น มีสามัคคกีัน

    ในหมูค่ณะ และสง่เสริม

    สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง

    องค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิ่นกับผู้นําท้องถิ่น

ู

    เห็นคุณคา่ของกฬีา

    สามารถนําความรู้

    ความสามารถไปใช้

    ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง

    และสังคม

3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

    ประฎชาชนในท้ฎองถิ่นรู้จักใช้

    เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

    สอดคล้องกับนโยบาย

    รัฐบาล
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

5 แข่งขันกีฬาท้องถิ่น

หางดงเกมส์ ครั้งที่ 10

1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

   ประชาชน เยาวชน สนใจ

   เล่นกีฬาตามที่ตนเองสนใจ

   หรือตามถนัด

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการ

   เล่นกีฬาและมีน้ําใจเป็น

   นักกีฬา

3.เพื่อพัฒนากีฬาอําเภอ

   หางดงสู่มาตรฐานสากล

4.เพื่อส่งเสริมความร่วมมอื

   ระหว่าง อปท. และภาค

   เอกชนในการพัฒนากีฬา

ประชาชนในอําเภอหางดง

เขา้ร่วมการแขง่ขันกีฬา 

จํานวน 7 ประเภท ได้แก่

 1.ฟุตบอล

 2.ฟุตซอล

 3.วอลเล่ย์บอล

 4.เซปักตระกร้อ

 5.เปตอง

 6.กรีฑาล

 7.กีฬาพื้นบ้าน

ณ สนามกีฬาเทศบาล

ตําบลสันผักหวาน

300,000 - - 1.จํานวน

นักกีฬาของ

แตล่ะตําบล

ที่เข้าร่วม

กิจกรรม

2.ระดับ

ความพงึพอใจ

ของผู้เข้า

ร่วมฯ ต่อ

การจัดการ

แข่งขัน

3.มีการจัด

1.ประชาชนมีโอกาสพัฒนา

   ความสามารถด้านกีฬาเพื่อ

   ความเป็นเลิศ

2.การกีฬาของอําเภอหางดง

   มีการพัฒนาสู่ระดับ

   มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

3.เกิดการบูรณาการ

4.หน่วยงานเอกชนให้ความ

   ร่วมมือในการจัดการแข่งขัน

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันผักหวาน

ร่วมกับ 11 องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในอําเภอหางดง

กิจกรรม

ต่อเนื่อง

4.เกิดความ

ร่วมมอืกัน 

ความ

สัมพันธ์

อันดีของกลุม่

อปท.ภายใน

อําเภอหางดง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน

    ให ้อสม.ในอําเภอ

    จอมทองสามารถปฏิบัติ

    งานเชิงรุกในการ

    ส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น

    และชุมชน การดูแลเด็ก 

    ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

    ตลอดจนการจัดกจิกรรม

    การแก้ไขปัญหาและ

    พัฒนาสาธารณสุขของ

    ชุมชนได้อย่าง

    มีประสิทธิภาพ

1.สนับสนุนกิจกรรมของ 

   อสม. ในการรณรงค์

   ป้องกันโรคติดต่อ,

   การตรวจเยี่ยม,

   ดูแลผู้สูงอายุ,

   ผู้ได้รับผลกระทบ

   จากโรคเอดส์

2. พัฒนาศักยภาพ อสม.

500,000 - - ประชาชนมี

สุขภาวะที่ดีขึ้น

1. ประชาชนได้รับการบริการ

    จากการชว่ยเหลอืของ

    อสม. อย่างมีคุณภาพ

2. ไม่เกิดโรคติดต่อภายใน

    ชุมชน

3. อสม. มีศักยภาพสูงในการ

    ปฏิบัติหน้าที่

4. อสม. มีความพร้อมในการ

    ทํางานและการดูแล

    ช่วยเหลือประชาชน

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

2. เพื่อสร้างกระแส

    การเคลื่อนไหวของ

    ประชาชนให้มีส่วนร่วม

    พัฒนาด้านสุขภาพ 

    ด้านสาธารณสุขของ

    ชุมชน

- 681 - เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว



- 682 -

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุข 

(อสม.) อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม ่(ต่อ)

3. เพื่อส่งเสริมความรู้

    ด้านงานสาธารณสุขให้กับ

    กลุ่มอาสามสมัคร

    สาธารณสุขในอําเภอ

    จอมทอง

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการดําเนินงานของ

    กลุ่มอาสาสมัคร

    สาธารณสุขในอําเภอ

    จอมทอง

5. เพื่อให้ประชาชนได้รับ

    ความร้ในการมีส่วนร่วม

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

ู

    ดูแลสุขภาพกันเอง

    ด้วยวิธีง่าย ๆ ประหยัด

    และทั่วถึง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

7 แข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่และ

ประชาชนในเขตอําเภอดอยเต่า

ณ สนามกีฬาประจํา

อําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ

    ประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬา 

    ไมพ่ึ่งพายาเสพติด

2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

    พลานามัยแก่ประชาชน

    ทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬา

    เพื่อสุขภาพและรู้จักใช้

    เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การเล่นกีฬาในให้สูงขึ้น 

    และรู้จักกฎ กติกา การเล่น

    กีฬาประเภทต่าง ๆ

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 500,000 - - หนว่ยงาน

ท้องถิ่น ท้องที่

และ

ประชาชนได้

เล่นกีฬาออก

กําลังกาย ทํา

ให้ร่างกาย

แข็งแรง รู้รัก

สามัคคกีัน

ภายในอําเภอ

ดอยเต่า

1. สามารถส่งเสริมให้เยาวชน

    และประชาชนทั่วไปได้เล่น 

    กฬีาไมพ่ึ่งพายาเสพติด

2. สามารถส่งเสริมสุขภาพ 

    พลานามัยแก่ประชาชน

    ทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬา

    เพื่อสุขภาพและรู้จักใช้

    เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3. สามารถยกระดับมาตรฐาน

    การเล่นกีฬาในให้สูงขึ้น 

    และรู้จักกฎ กติกา การเล่น

    กีฬาประเภทต่าง ๆ

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าเดื่อ-มดืกา

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอดอยเต่า

ๆ ๆ
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5.4. การส่งเสริมสุขภาวะ

8 ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจําอําเภออมก๋อย

ณ บ้านหลิม หมู่ที่ 1 

ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้มีสนามกีฬาที่ได้

    มาตรฐานสําหรับให้บริการ

    ประชาชน

2. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่

    ออกกําลังกายและลานกีฬา

3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

    ร่างกายแข็งแรงและ

    มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1. ถมดนิดํา 2,002 ลบ.ม.

2. ปลูกหญา้ 7,700 ตร.ม.

3. ปูคอนกรีตบล็อก 

    390 ตร.ม.

4. เทพื้น คสล. 706 ตร.ม.

5. พื้นซีเมนต์ขัดหยาบ 

    706 ตร.ม.

1,387,000 - - อําเภอ

อมก๋อย

มีสนามกีฬา

ที่ได้มาตรฐาน

สําหรับ

บริการ

ประชาชนใน

พื้นที่อําเภอ

อมก๋อย

1. มีสนามกีฬาที่ได้

    มาตรฐานสําหรับ

    บริการประชาชน

2. ประชาชนมีสถานที่

    ออกกําลังกาย

    และลานกีฬา

3. ประชาชนมีสุขภาพ

    ร่างกายแข็งแรงและ

    มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.อมก๋อย

ร่วมกับทุก อปท. 

ในอําเภออมก๋อย
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริม สนับสนุน 

กจิกรรมเด็ก และเยาวชน 

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน

    เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

    ประพฤติตนในสังคม

2. เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย

    มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและ

    เยาวชนที่มีคุณธรรม

3. เพื่อฝึกให้เยาวชนเป็นคนที่

    รอบรู้ในทุกๆ ด้าน เสียสละ

    และทําเพื่อส่วนรวม

4. เพื่อฝึกให้เยาวชนรู้จัก

    รับผิดชอบ รู้จักวางแผน

    และรู้จักการที่จะทํางาน

    ร่วมกับผู้อื่น

5. เพื่อฝึกให้เยาวชนมีกิจกรรม

    ที่ดีช่วยเหลือคนอื่น ๆ 

    ในสังคม

1. จัดอบรมเยาวชน

    ให้ความรูเ้รื่อง

    การดําเนินชีวิต

    ในสังคมอย่างไร

    ให้เป็นสุข

2. จัดโครงการการศกึษา

    เพื่อพัฒนาคุณภาพ

    ด้านการศึกษาให้กับ

    เด็กและเยาวชน

3. จัดกิจกรรมเข้าคา่ยสําหรับ

    เด็กและเยาวชนเพื่อใหม้ี

    การแลกเปลี่ยนความรู้

500,000 - - เยาวชนได้รับ

การสง่เสริม

การศึกษา

และการ

เรียนรู้ตลอด

ชีวิต

1. เด็กและเยาวชน

    เป็นแบบอย่างที่ดีในการ

    ประพฤติตนในสังคม

2. มีกิจกรรมส่งเสริมเด็กและ

    เยาวชนที่มีคุณธรรม

3. สามารถฝึกให้เยาวชนเ

    เป็นคนที่รอบรู้ในทุกๆ ด้าน 

    เสียสละและทําเพื่อส่วนรวม

4. เยาวชนรู้จักรับผิดชอบ

    รู้จักวางแผนและรู้จัก

    การที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น

5. สามารถฝึกให้เยาวชน

    มกีจิกรรมที่ดีช่วยเหลือ

    ผู้อื่นในสังคม

สํานักการศึกษาฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง

5.6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
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2. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5.6. พัฒนาคุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

ผู้สูงอายุ อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพ

    กายและสุขภาพจิตที่

    สมบูรณ์

2. เพื่อเป็นการรวมกลุม่

    ผู้สูงอายุใหท้ํากิจกรรม

    ร่วมกัน เพื่อสร้างความรัก

    ความสามัคคีต่อกัน

3. เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

    ของผู้สูงอายุให้มีความสุข

    ในบั้นปลายชีวิต

4. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับ

    ลูกหลานในการดูแล

    เอาใจใส่ผู้สูงอายุ

    อย่างเหมาะสม

5. เพื่อเป็นการสืบสาน

    เจตนารมณ์และภูมิปัญญา

    ของผู้สูงอายุ

1. การศกึษาดูงาน

2. จัดงานรดน้ําดําหัว

    ผู้สูงอายุ

3. จัดกจิกรรมธรรม

    สัญจรสําหรับผู้สูงอายุ

4. ส่งเสริมการออก

    กําลังกาย   

    เช่น การรําไม้พอง

    รําวงพื้นบ้าน ฯลฯ

5. ส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

6. กจิกรรมดา้นสุขภาพ เช่น  

    การตรวจสุขภาพฯลฯ

7. ส่งเสริมกิจกรรมสืบทอด

    ภูมิปัญญาทอ้หงถิ่นและ

    กิจกรรมด้านศาสนา

500,000 - - ผู้สูงอายุมี

คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตและ

    สุขภาพกายที่ดี

2. ได้สืบทอดภูมิปัญญาของ

    ผู้สูงอายุต่อไป

3. ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลาย

4. ผู้สูงอายุสามารถทํา

     กจิกรรมร่วมกัน

     เป็นกลุ่มและมีความรัก

     ความสามัคคกีัน

5. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต

     ที่ดีขึ้น

สํานักปลัดฯ

อบจ.เชียงใหม่

ทต.จอมทอง

ร่วมกับทุก อปท.

ในอําเภอจอมทอง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 4. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6. การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดเจาะบ่อบาดาล 

แก้ไขปัญหาภัยแลง้

อําเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่

ณ ตําบลแม่นาวาง

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. เพื่อลดปัญหาภัยแลง้

3. เพื่อให้ประชาชน

    มีคุณภาพชีวิตดี

จํานวน 25 บ่อ 3,750,000 - - จํานวน

บ่อบาดาล

1. ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. ลดปัญหาภัยแล้งในชุมชน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

    ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

อบต.แม่นาวาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

ผ.02

จํานวน 25 บ่อ

(รวบรวมให้กองช่าง 

อบจ.ชม.)

2 ล้างเป่าบ่อบาดาล 

ตําบลเหมอืงแกว้ 

อําเภอแม่ริม 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. เพื่อลดปัญหาภัยแลง้

3. เพื่อให้ประชาชน

    มีคุณภาพชีวิตดี

ล้างเป่าบ่อบาดาล 

หมู่ที่ 1-9 

ตําบลเหมอืงแกว้

200,000 - - จํานวน

บ่อบาดาล

1. ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. ลดปัญหาภัยแล้งในชุมชน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

    ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.เหมอืงแกว้
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

3 วางท่อระบายน้ําคอนกรีต 

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก 

(ระยะที่ 1) บ้านลังกา 

หมู่ที่ 2  ตําบลฟ้าฮ่าม 

เชื่อมบ้านสันทราย  

หมู่ที่ 8 ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาด 1 เมตร 

จํานวน 353 ท่อน 

และบ่อพัก จํานวน 

40 บ่อ ความยาวรวม

ไม่น้อยกว่า 393 เมตร

2,030,000 - - จํานวน (แหง่) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ฟ้าฮ่าม

ทต.สันผีเสื้อ

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ชนิดช่องเดี่ยวลําเหมอืงทราย

เพื่อพัฒนาระบบการระบายน้ํา 

(ระยะที่ 1) บ้านโรงวัว 

หมู่ที่ 2  ตําบลหนองหอย 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่เชื่อม

บ้านเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1 

ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภ ี

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาด 2.10x2.10 เมตร 

ความยาว 270 เมตร

5,487,000 - - จํานวน (แหง่) ๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองหอย

ทต.ท่าวังตาล
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านดอนจั่นพัฒนา หมู่ที่ 4

ตําบลท่าศาลา 

อําเภอเมืองเชียงใหม ่ เชื่อม

บ้านเชียงขาง หมู่ที่ 7 

ตําบลไชยสถาน 

อําเภอสารภ ี จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวา้ง 1.60 เมตร 

ลึก 1.60 เมตร 

ยาว 200 เมตร

1,497,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าศาลา

ทต.ไชยสถาน

6 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 

ลําเหมอืงหนองผึ้ง 

บ้านกลาง หมู่ที่ 3 

ตําบลท่าวังตาล เชื่อม

บ้านหนองผึ้งใต ้หมู่ที่ 4 

ตําบลหนองผึ้ง 

อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

2. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

สูง 1.80 เมตร

1,415,100 - - จํานวน (แหง่) 1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองชา่ง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ท่าวังตาล

ทต.หนองผึ้ง
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณลําเหมอืงดง 

บ้านสวนหลวง 

หมู่ที่ 13 คันธรส 

ตําบลหนองตอง 

เชื่อมบ้านวัวลาย หมู่ที่ 7  

ตําบลหารแก้ว 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 

4 x 2 x 0.20 เมตร 

ยาว 230 เมตร

3,000,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หนองตองพัฒนา

ทต.หารแก้ว

8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

บ้านแม่ขักพัฒนา หมู่ที่ 5 

ตําบลหางดง  

(เขตเทศบาลตําบลหางดง)  

เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 

ตําบลหนองแก๋ว 

(เขตเทศบาลตําบลหนองแก๋ว) 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่

๑. เพื่อใหก้ารระบายน้ํา

    เป็นไปอย่างสะดวก

๒. เพื่อป้องกันไม่ให้

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

กวา้ง 2 เมตร 

ยาว 392 เมตร 

พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

กวา้ง 1 เมตร 

ความยาวรวม 66 เมตร

1,836,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

๑. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไม่ท่วมขัง

๒. ถนนมีสภาพดีและปลอดภัย

    จากน้ํากัดเซาะ

๓. ประชาชนสามารถใช ้

    เส้นทางได้สะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.หางดง

ทต.หนองแกว๋
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

9 กอ่สร้างพนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ลําเหมอืงปา่จู ้ 

บริเวณบ้านมะจําโรง 

หมู่ที่ 14 ตําบลยุหว่า  

(เขตทต.สันป่าตอง)  

เชื่อมบ้านต้นผึ้ง หม่ฎที่ 9 

ตําบลยุหว่า  

(เขตทต.ยุหว่า)  

อําเภอสันป่าตอง  

จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อป้องกันบรรเทาความ  

   เดือดร้อนของประชาชนที่

   เกิดจากอุทกภัย

3.เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

   การปอ้งกันน้ําท่วม  

   การบริหารจัดการอุทกภัย

   ในยามคับขัน  รวมทั้งเพิ่ม

   ประสิทธิภาพการระบายน้ํา

   ออกจากพื้นที่

3.เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ  

   ความมั่นคงเพิ่มรายได้ใน

   การดํารงชีวิตของเกษตร  

ขนาดหนา 0.15 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 

ยาว 240 เมตร  

จํานวน 1 แหง่

1,950,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

1.สามารถป้องกันตลิ่งพัง

2.ประชาชนมีความพึงพอใจ

   ในการแก้ไขปัญหาของ

   อุทกภัย

3.ป้องกันน้ําท่วม และอุทกภัย

   ในยามคับขัน

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันป่าตอง

ทต.ยุหว่า

   สังคมเมอืงและเศรษฐกจิ

   ของประเทศ และบริหาร

   จัดการทรัพยากรน้ําให้เกิด

   ประโยชน์อย่างยั่งยืน
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

10 เจาะบ่อบาดาลในเขต

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. เพื่อลดปัญหาภัยแลง้

3. เพื่อให้ประชาชน

    มีคุณภาพชีวิตดี

เจาะบ่อบาดาลในเขต 

อําเภอสันปาตอง  

จํานวน 5 แหง่

1.บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 1

   ตําบลยุหว่า

2.บ้านใหม่ม่วงก๋อน หมู่ที่ 7  

   ตําบลยุหว่า

3.บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 9 

   ตําบลยุหว่า

4.สํานักงานเทศบาลตําบล

   ยุหว่า หมู่ที่ 9  

   ตําบลยหว่า

4,002,500 - - จํานวน

บ่อบาดาล

1. ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

2. ลดปัญหาภัยแล้งในชุมชน

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

    ดียิ่งขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.ยุหว่า

ทต.สันป่าตอง

ุ

5.บ้านช่างกระดาษ หมู่ที่ 1 

   ตําบลทุ่งต้อม
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

11 กอ่สร้างพนังกันดินคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

ลําเหมืองแม่กุง้ 

บ้านช่างกระดาษ หมู่ที่ 1 

และบ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 

ตําบลทุ่งต้อม (เขตเทศบาล

ตําบลสันป่าตอง) เชื่อม

บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 

ตําบลทุ่งต้อม 

(เขตเทศบาลตําบลทุ่งต้อม) 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อป้องกันและลดปัญหา 

   น้ําท่วมบริเวณลําเหมือง 

   เพิ่มประสิทธิภาพ

    การระบายน้ํา

    ออกจากพื้นที่

2.เพื่อป้องกันและลดปัญหา

   ขอ้พพิาทการบุกรุกที่ดิน   

   บริเวณใกล้เคียงลําเหมือง

3.เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ  

   ความมั่นคง เพิ่มรายได้ใน

   การ ดํารงชีวิตของ

   เกษตรกร สังคมเมือง

ยาว 2,000 เมตร 

ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร

18,400,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

1.สามารถลดปัญหา

   น้ําท่วมขัง บริเวณ

   บา้นเรือนราษฎร

   ในบริเวณดังกล่าวได้

2.สามารถลดปัญหา

   ข้อพิพาทระหว่าง

   เทศบาลและราษฎร

   กรณีบุกรุกที่ดินแนว

   เขตลําเหมอืงได้

3.ราษฎรที่อาศัยบริเวณ

   พื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพ

   ชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.สันป่าตอง

ทต.ทุ่งต้อม

   และเศรษฐกิจของ 

   ประเทศ และบริหาร

   จัดการทรัพยากรน้ํา

   ให้เกิดประโยชน์

   อย่างยั่งยืน
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1. แนวทางการพัฒนาที่

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6.2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

12 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง 

(แบบเรียงหิน) 

บ้านร้องธาร  หมู่ที่ 5 

ตําบลบ้านเเม เชื่อม 

บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 

ตําบลทุ่งสะโตก 

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่

1.เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

2.เพื่อความปลอดภัย

   ในชีวิตและทรัพย์สิน

    ของราษฏร

3.เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ

   เกษตรกร

ขนาดยาว 100 เมตร

สูง 10 เมตร

3,000,000 - - ร้อยละของ

ระยะทาง

ที่กอ่สร้าง

1.ป้องกันและบรรเทาปัญหา

   อุทกภัย

2.ราษฏรในพื้นที่มีความ

   ปลอดภัยในชีวิตและ

   ทรัพย์สิน

3.ราษฏรมีรายได้จากพืชผล 

   ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

กองช่าง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแม

ทต.ทุ่งสะโตก

13 ขดเจาะบอ่บาดาล 1  เพื่อลดปัญหาภัยแลง้เ ขดเจาะบอ่บาดาล 815 000 - - จํานวน 1  ลดปัญหาภัยแลง้ในชมชน กองชา่ง13 ขุดเจาะบอบาดาล

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

ณ บ้านแม่หอย หมู่ที่ 10  

บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16  

ตําบลบ้านหลวง

บา้นห้วยทราย หมู่ที่ 5 

บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18

ตําบลบ้านแปะ 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่

(รวบรวมขอ้มูลส่งให้กองช่าง)

1. เพอลดปญหาภยแลงเ

2. พื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

3. เพื่อให้ประชาชน

    มีคุณภาพชีวิตดี

ขุดเจาะบอบาดาล 

จํานวน 4 บ่อ

815,000 จานวน

บ่อบาดาล

1. ลดปญหาภยแลงในชุมชน

2. ประชาชนมีน้ําใช้

    อุปโภค บริโภค

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

    ดียิ่งขึ้น

กองชาง

อบจ.เชียงใหม่

ทต.บ้านแปะ

ทต.บ้านหลวง
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ภาคผนวก ก  

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

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

 แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ 25 อ าเภอ 
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ภาคผนวก ข 

การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ก าหนดว่าการบริหาร

ราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและ

ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง      

ความตอ้งการของประชาชนมผีูร้ับผิดชอบต่อผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ

ดังกล่าวจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       

พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้องค์กรภาครัฐต้องน าหลักการตามพระราชบัญญัติฯ ไปสู่การปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐจะต้องมี   

การจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการล่วงหน้า โดยแผนดังกล่าวต้องก าหนดให้มีรายละเอียดขั้นตอน

ระยะเวลางบประมาณด าเนินการ เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์  ภารกิจและตัวชี้วัดความส าเร็จ ตลอดจน           

มีการตดิตามและประเมินผล  

เพื่อตอบสนองต่อแนวทางดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อการบริหารราชการและเกิดผลสัมฤทธิ์ กระทรวงมหาดไทยฯ ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดท า / ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของตนเอง โดยค านึงถึง

ความเหมาะสมของทรัพยากร  ความคุ้มค่าและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญและเพื่อให้เกิด      

ผลในทางปฏิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท า

แผนพัฒนาสามปี เพื่อก าหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และงบประมาณด าเนินการในการตอบสนอง 

ต่อประชาชน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ได้น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาใชเ้ป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีตอ่ไป 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548 ข้อ 28, 29 ก าหนดให้องค์กรมีการติดตามและประเมินผลโดยรายงานต่อสภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและปิดประกาศใหป้ระชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน การติดตามและประเมินผล 
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เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา  เพื่อให้องค์กรทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 

ความส าเร็จ ในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นระบบและสามารถน าผลสรุปจากการติดตาม

ประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีตอ่ไปได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1. การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนระยะยาวเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา  

ในทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด 

ทั้งนีใ้นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหมอ่าจด าเนินการได้โดย 

 - ด าเนินการเองโดยแปลงแนวทางกลยุทธที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่แผนงาน /โครงการ   

ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าหมายของแผนงาน / โครงการ 

 - ให้การสนับสนุนหน่วยงานอื่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่

อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะต้องด าเนินการเองไม่สามารถด าเนินการเองได้ 

เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถด าเนินการได้

ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

 - บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นผู้จัดสรร

งบประมาณ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ด าเนินการตามแผนงาน / โครงการ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแบบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่          

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผล              

เพื่อตรวจสอบการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่ 

กล่าวคือ เป็นไปตามขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดไว้ต่อไป ตลอดจนมีการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนด

ไว้ไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด 
 

2. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การที่ท าหน้าที่ในการติดตามและ
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ประเมินผลคณะหน่ึงประกอบด้วย ผูแ้ทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว     

ดังนี้ 

1. นางมยุรี  ยกตรี ผูท้รงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการ    

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

 เขตเลือกตั้งอ าเภอเมอืงฯ เขต 1 

3. นายสุพล  ณ วิชัย สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอ าเภอสันทราย เขต 2 

4. นางอารีย์  ชัยขัน สมาชิกสภา อบจ.ชม.   กรรมการ 

 เขตเลือกตั้งอ าเภอแม่แตง เขต 1 

5. นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ ผูแ้ทนประชาคมจังหวัด กรรมการ  

6. นายสมฤทธิ์  ไหค า ผูแ้ทนประชาคมจังหวัด กรรมการ 

7. นายสมพล     แสนค า เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 

8. หัวหน้าส านักงานป้องกันและ ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 

    บรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ 

9. ผูอ้ านวยการการท่องเที่ยว ผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ 

    แหง่ประเทศไทย ส านักงานเชียงใหม่ 

10. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ  

11. ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
  

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีอ านาจ

หน้าที ่ดังนี ้

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน   

ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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3. การก าหนดขั้นตอนวธิีการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนด

ขั้นตอนในการตดิตามประเมินผลดังนี้ 

1. การติดตาม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จักได้มีการติดตามแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ดังนี ้

- การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์       

เพื่อทราบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาฯ นั้น สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ในดับชาติและระดับจังหวัด

มาก / น้อยเพียงใด 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ

ว่าแผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปีและการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้น ามา

จัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และตอบสนองนโยบายผู้บริหารเพียงใด  

- การตดิตามแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ    

การปฏิบัติงานว่าถูกต้องตามกิจกรรม และห้วงระยะเวลาการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่และ      

ทราบถึงผลการด าเนินงานที่แตล่ะสว่นราชการในสังกัดได้ปฏิบัติว่ามีผลคบืหนา้ไปมากน้อยเพียงใด   

จากการติดตามจะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้

ด าเนินการว่าตอบสนองความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็น

ข้อมูลในการน าไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในคราวต่อไป   

2. การประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จักได้มีการประเมินผลความส าเร็จใน

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ก าหนดจัดท าข้อขอบข่าย รายละเอียดเพื่อใช้

ในการติดตามเสนอผู้บริหารอนุมัติและมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกด าเนินการประเมินผล

ความส าเร็จของแผนพัฒนาในมติิตา่ง ๆ เพื่อใหท้ราบถึงผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงของแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณภาพการให้บริการตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน   

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งการประเมินผลโดยหน่วยงานภายนอกท าให้ประชาชน     

ได้เห็นถึงความโปร่งใส ความนา่เชื่อถือของผลการประเมินที่เป็นหลักวิชาการอย่างแท้จริง ตลอดจนผลสรุป

จากการประเมินผลท าให้ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้น าพิจารณาก าหนดนโยบายและปรับปรุง    

การให้บริการประชาชนให้ได้เกิดความพึงพอใจที่มากที่สุดในการปฏิบัติงานต่อไป 
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4. การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้  คือ 

- การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม 

- การติดตามแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ปีละ 1 ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคม 

- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ได้น ามาจัดท าเป็นข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด าเนินการติดตามปีละ 4 ครั้ง  

รายไตรมาส โดยรายงานให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การติดตามการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ด าเนินการ 

ติดตามปีละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานใหผู้บ้ริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ด าเนินการประเมินผล 

ปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการประเมินผลตั้งแต่เดือน มิถุนายน  –  ธันวาคม ของทุกปี  

เพื่อสรุปผลรายงานผูบ้ริหารท้องถิ่นทราบและน าเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ตลอดจนปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงใหม่ อาจด าเนินการเองหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนตาม 

ความเหมาะสม 

 

 

 

 



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. การตดิตามแผนยุทธศาสตร์ แผนประเมนิผล

การพัฒนาขององคก์ารบริหาร ตนเอง

สว่นจังหวัดเชยีงใหม่

2. การตดิตามแผนพัฒนา แผนประเมนิผล

สามปอีงคก์ารบริหารสว่น ตนเอง

จังหวัดเชยีงใหม่

3. การตดิตามการใชจ้า่ย

งบประมาณตามแผนงาน

และโครงการที่ไดน้ ามา

จัดท าขอ้บัญญัตฯิ

4. การตดิตาม

แผนการด าเนนิงาน

5. การประเมนิผลแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารสว่นจังหวัด

เชยีงใหม่

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

ระยะเวลาการด าเนนิการติดตามและประเมินผล
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การติดตาม หมายเหตุ
ระยะเวลาในการด าเนนิการ

1 คร้ัง 

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 

   คร้ัง 1 

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 

1 คร้ัง 
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ประเด็นการพจิารณา คะแนน

1. ขอ้มูลสภาพทั่วไปขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 10

2. การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 25

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 65

    3.1 วสิัยทัศน์ (5)

    3.2 พันธกจิ (5)

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10)

    3.4 เป้าประสงคข์องแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (5)

    3.5 ตัวชี้วัดและคา่เป้าหมายของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (15)

    3.6 กลยุทธ์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (10)

    3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (15)

รวม 100

แนวทางการพจิารณาคุณภาพ

และแผนพฒันาสามป ีอบจ.เชยีงใหม่ (พ.ศ.2558 - 2560)

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

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา อบจ.เชยีงใหม่ (พ.ศ.2558 - 2562)
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

1. ขอ้มูลสภาพท่ัวไป ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี้ 10

ของ อปท.  - ขอ้มลูการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ (3)

ทอ่งเที่ยว เปน็ตน้ และขอ้มลูเชงิสถติทิี่ส าคญั

 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มลีกัษณะคลา้ยกนั (3)

 - การส ารวจและจัดเกบ็ขอ้มลูเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการ (2)

ใชข้อ้มลู จปฐ.

 - มขีอ้มลูสรุปผลการด าเนนิงานที่ผ่านมา (เพือ่ดกูารด าเนนิงาน (2)

ในแตล่ะปทีี่ผ่านมาวา่มกีารด าเนนิการบรรลเุปา้หมายของยุทธศาสตร์

ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพยีงใด)

2. การวิเคราะห์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ขอ้มูลท่ีส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 25

สภาวการณ์ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์เปรยีบเทียบ

ศักยภาพ ขอ้มูลท่ีส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ

▪ การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการจดัท าแผนพฒันาและ/หรอื จปฐ. 4

 - ภาพรวมรายไดค้รัวเร่ือน การสร้างอาชพี (2)

 - มกีารวเิคราะห ์หรือเปรียบเทยีบขอ้มลูที่ส าคญัของจังหวัดและ (2)

แสดงใหเ้หน็ศกัยภาพและระดบัความรุนแรงของปญัหา

▪ การวิเคราะห์ขอ้มูลสังคม 5

 - ครอบคลมุการวเิคราะหข์อ้มลูที่ส าคญัดา้นสงัคม เชน่ ก าลงัแรงงาน (3)

การศกึษา สาธารณสขุ ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพตดิ

เปน็ตน้

 - มกีารวเิคราะห ์หรือ เปรียบเทยีบขอ้มลูที่ส าคญัของ อปท.และ (2)

แสดงใหเ้หน็ศกัยภาพและระดบัความรุนแรงของปญัหา

▪ การวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 5

 - ครอบคลมุการวเิคราะหข์อ้มลูที่ส าคญั ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ (2)

และสิ่งแวดลอ้ม

 - มกีารน าเสนอใหเ้หน็ถงึสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก (3)

ของ อปท.

▪ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 5

 - การวเิคราะหส์อดคลอ้งการการวเิคราะหข์อ้มลูพื้นฐาน (3)

 - มกีารจ าแนกผลการวเิคราะหป์จัจัยภายในภายนอกอย่างถกูตอ้ง (2)

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

2. การวิเคราะห์ ▪ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชงิพื้นท่ี 6

สภาวการณ์ และ  - มกีารประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ (2)

ศักยภาพ (ตอ่) โดยชี้ใหเ้หน็ขนาดและความรุนแรงของปญัหาและความตอ้งการ

 - มกีารระบปุญัหาหรือความตอ้งการในเชงิพื้นที่หรือกลุ่มเปา้หมาย (2)

ที่ชัดเจน

 - การใชแ้ผนชุมชน/แผนหมู่บา้นเปน็สว่นประกอบในการจัดท า (2)

แผนพัฒนา

3. ยทุธศาสตร์ 65

3.1 วสิยัทศัน์ ▪ มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเป็นหรอืบรรลุถงึ 5

ในอนาคตอยา่งชดัเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น

ลักษณะเฉพาะของ อปท

 - จุดเนน้และสิ่งที่ตอ้งการจะเปน็สอดคลอ้งกบัการวเิคราะหข์อ้มลู (3)

 - มคีวามเปน็ไปไดต้ามศกัยภาพและโอกาสของพื้นที่ (2)

3.2 พันธกจิ 5

 - แสดงถงึภารกจิที่ควรจะเปน็ เพือ่น าไปสู่การบรรลวุสิยัทศัน์ (3)

 - มคีวามเปน็ไปไดใ้นเชงิคณุภาพหรือเชงิปริมาณ (2)

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ▪ มีความชดัเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของพื้นท่ี 10

 - ยุทธศาสตร์แสดงถงึทศิทางการพัฒนา (4)

 - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคลอ้งกนัและตอบสนองปญัหา (4)

ศกัยภาพของ อปท.

 - มคีวามสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกจิ (2)

และสงัคมแหง่ชาต ิยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.

3.4 เปา้ประสงค์ ▪ สอดคล้องกับประเด็นยทุธศาสตร์ 5

 - มคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนนุประเดน็ยุทธศาสตร์ (3)

 - มคีวามชัดเจนเปน็รูปธรรมแสดงใหเ้หน็วา่มคีวามตอ้งการที่จะ (2)

บรรลอุะไรในชว่ง 4 ปี

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์
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คะแนน คะแนน

เต็ม ท่ีได้

3.5 ตวัชี้วัดและ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 15

คา่เปา้หมายของแตล่ะ ▪ ตัวชี้วัด 9

ประเดน็ยุทธศาสตร์  - มคีวามชัดเจนสอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค ์และสะทอ้นผลลพัธ์ (5)

ตามเปา้ประสงค์

 - สามารถวัดไดใ้นเชงิปริมาณและคณุภาพ (4)

▪ ค่าเป้าหมาย 6

 - แสดงถงึความกา้วหนา้ในแตล่ะปี (3)

 - มคีวามเปน็ไปไดอ้ยู่ในขดีความสารถที่ท าไดท้ัง้ดา้นปริมาณงาน (3)

และสงัคมแหง่ชาต ิยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.6 กลยุทธข์องแตล่ะ ▪ มีการก าหนดกลยทุธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ท่ีสอดรับ 10

ประเดน็ยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น

ยทุธศาสตร  ์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี

 - กลยุทธห์รือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลอ้งกนัและ (5)

มกีารบรูณาการกนัในแตล่ะยุทธสาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ

เปา้ประสงค ์และยุทธศาสตร์

 - มกีารแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วธิกีารที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่ (5)

การก าหนดแผนงานโครงการ

3.7 บญัชรีายการ/ชุด บัญชรีายการชดุโครงการ ประกอบด้วย 15

โครงการพัฒนา ▪ โครงการ/กิจกรรม (8)

 - มกีารวเิคราะหค์วามคุ้มคา่และผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มของ (2)

โครงการฯ กอ่นบรรจุไวใ้นแผน

 - ความเพยีงพอและชัดเจนของโครงการฯ /กจิกรรม (3)

 - การจัดล าดบัของโครงการฯ /กจิกรรม (3)

▪ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยทุธ์อยา่งชดัเจน (7)

น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์

 - โครงการฯ มสีาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธอ์ย่างชัดเจน (3)

และน าไปสู่ผลส าเร็จของเปา้ประสงค์

 - มโีครงการฯ ครบถว้นทัง้ 3 ป ี(ในภาพรวมของแผน) (2)

 - มรูีปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตามโครงการพัฒนา (2)

รวมคะแนนท่ีได้ 100

หมายเหตุ : 1. การประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

2. ใหค้ณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวส้ าหรับตรวจสอบ

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลักเกณฑ์
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1. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการปฏบิัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 

ถนน สะพาน อาคาร และงานอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ ยางมะตอย หินคลุก หินก่อสร้าง ปูน ลูกรัง

 เหล็ก ตะปู ค้อน เทป หมวก รองเท้า ฯลฯ

ป ี2558

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากร

และเครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหมก่องทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตน้หมื้อ – บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(2) สาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบออ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลแมน่ะ – บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(3) สาย ชม.5025 บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านเมอืงกื้ด หมูท่ี่ 1 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(4) สาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าไหน ่- บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 6 

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(5) สาย ชม.2012 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านมว่งโตน หมูท่ี่ 4  

ต าบลแมฮ้่อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด

(6) สาย ชม.ถ. 1-0002 บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน – 

บ้านแมฮ่่องไคร้  หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(7) สาย ทล.1317  บ้านตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลบวกคา้ง - บ้านหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง

(8) สาย ชม.4085 สวนหลวงลา้นนา ร.9  บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(9) สาย ชม.4029 บ้านแมข่าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแมส่าบ - บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 

ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ

(10) สาย ชม.4081  บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนเปา อ าเภอแมว่าง – บ้านหว้ยโท้ง 

หมูท่ี่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง

ภาคผนวก ค.

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(11) สาย ชม.3104 บ้านปากทางสามัคค ีหมูท่ี่ 9 ต าบลดอยหลอ่ – บ้านใหมห่นองหอย

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(12) สาย ชม.4316 บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 5 ต าบลแมส่อย – บ้านท่ากอมว่ง หมูท่ี1่0 

ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง

(13) สาย ชม.3086 บ้านวังลุง หมูท่ี่ 3 ต าบลฮอด - บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด

(14) สาย ชม.4065 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านพุย หมูท่ี่ 2 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่

(15) สาย ชม.4067 บ้านวัดจันทร์  หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน

(16) สาย ชม.4052 บ้านหลมิ หมูท่ี่ 1 ต าบลอมกอ๋ย - บ้านแมห่ลองนอ้ย หมูท่ี่ 2 

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย

(17) สาย ชม.4017 บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง - เขื่อนพลังน้ าแมม่าว

บ้านลาน หมูท่ี่ 5 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(18) สาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(19) สาย ชม.4068 บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2 - บ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม

(20) สาย ชม.ถ. 1-0005 บ้านสหกรณ์แปลง2 หมูท่ี่ 6 ต าบลเขื่อนผาก - 

บ้านป่าตุม้ดอน หมูท่ี่ 9 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(21) สายบ้านเมอืงวะ หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงเล็น - บ้านขัวโก หมูท่ี่ 4 ชว่งที่ 1 - 2 

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(22) สาย ชม.ถ. 1-0003 บ้านธารทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านพงษ์ทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สายบ้านปูคาใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง - บ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3

ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(24) สาย ชม.2155 บ้านต าหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ – บ้านสันป่ากวา๋ว 

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(25) สาย ทล.1008 บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่-

บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(26) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ าโท้ง หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่

อ าเภอหางดง

(27) สาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมูท่ี่ 8 ต าบลสองแคว – บ้านปากทางเจริญ  

หมูท่ี่ 4 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

(28) สาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตัง้) หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

(29) สาย ชม.5122 บ้านแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ - 

บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(30) สาย ชม.5101 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8- บ้านแมล่าน หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย

(31) สาย ชม.ถ.1-0016 บ้านป่าเหยีก หมูท่ี่ 9 ต าบลสันตน้หมื้อ - บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(32) สาย ชม.5024 บ้านสบเปิง หมูท่ี่ 3 ต าบลสบเปิง - บ้านสบกา๋ย หมูท่ี่ 3 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(33) สาย ชม.5138 บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 2 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม – 

บ้านป่าขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(34) สาย ชม.ถ. 1-0007 บ้านสันยาว หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าไหน ่- บ้านสันคะมอก หมูท่ี่ 1

ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(35) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 1)

(36) สาย ชม.2083 บ้านสันหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลสันนาเม็ง - บ้านหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(37) สาย ชม.3198 บ้านกอสะเลยีม  หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านแสนตอ หมูท่ี่ 10 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

(38) สาย ชม.4091 บ้านป่าเดือ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลขัวมุง – บ้านลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวชิาทหาร-ศูนย์พุทธธรรม บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(40) สาย ชม.1301 บ้านดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6 ต าบลดอยหลอ่ - บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(41) สาย ทล.1284  บ้านขุนกลาง หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง - 

บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(42) สาย ชม.3197 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ – บ้านไร่ หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าผา

อ าเภอแมแ่จม่

(43) สายน้ าตกวังควายเผือก บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย

(44) สายชม.ถ.1-0019 บ้านแมย่ะ หมูท่ี่ 5 - บ้านแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่ะ 

อ าเภอเชยีงดาว

(45) สายบ้านแมข่หิลา่ยฝาง หมูท่ี่ 2 - บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ

(46) สาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ต าบลแมสู่น - บ้านเวยีงหวาย หมูท่ี่ 9 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.3162 บ้านปางกวา้ง หมูท่ี่ 13 ต าบลอนิทขลิ – บ้านแมต่ะมาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(48) สาย ชม.2072 บ้านศรีวารี หมูท่ี่ 9 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม -

บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(49) สาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลเวยีง - บ้านป่าตุม้โฮ่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลป่าตุม้ - บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6  ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว

(50) สาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมูท่ี่ 14 ต าบลป่าไผ่ – บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(51) สาย ชม.4249 บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านไชยสถาน หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(52) สาย ชม.5201 บ้านหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 – บ้านร้องเดือ่ หมูท่ี่ 4 ต าบลท่ากวา้ง 

อ าเภอสารภี

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายใน

ปีงบประมาณ  2558

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหมก่องทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตน้หมื้อ – 

บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(2) สาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบออ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลแมน่ะ – บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(3) สาย ชม.5025 บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านเมอืงกื้ด หมูท่ี่ 1 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(4) สาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าไหน ่- บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 6 

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(5) สาย ชม.2012 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านมว่งโตน หมูท่ี่ 4  

ต าบลแมฮ้่อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด

(6) สาย ชม.ถ. 1-0002 บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน – 

บ้านแมฮ่่องไคร้  หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(7) สาย ทล.1317  บ้านตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลบวกคา้ง - บ้านหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง

(8) สาย ชม.4085 สวนหลวงลา้นนา ร.9  บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(9) สาย ชม.4029 บ้านแมข่าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแมส่าบ - บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 

ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ

(10) สาย ชม.4081  บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนเปา อ าเภอแมว่าง – บ้านหว้ยโท้ง 

หมูท่ี่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง

(11) สาย ชม.3104 บ้านปากทางสามัคค ีหมูท่ี่ 9 ต าบลดอยหลอ่ – บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(12) สาย ชม.4316 บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 5 ต าบลแมส่อย – บ้านท่ากอมว่ง หมูท่ี1่0 

ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง

(13) สาย ชม.3086 บ้านวังลุง หมูท่ี่ 3 ต าบลฮอด - บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด

(14) สาย ชม.4065 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านพุย หมูท่ี่ 2 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(15) สาย ชม.4067 บ้านวัดจันทร์  หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน

(16) สาย ชม.4052 บ้านหลมิ หมูท่ี่ 1 ต าบลอมกอ๋ย - บ้านแมห่ลองนอ้ย หมูท่ี่ 2 

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย

(17) สาย ชม.4017 บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง - เขื่อนพลังน้ าแมม่าว บ้านลาน หมูท่ี่ 5 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(18) สาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12 ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว

(19) สาย ชม.4068 บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2 - บ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม

(20) สาย ชม.ถ. 1-0005 บ้านสหกรณ์แปลง2 หมูท่ี่ 6 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านป่าตุม้ดอน

หมูท่ี่ 9 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(21) สายบ้านเมอืงวะ หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงเล็น - บ้านขัวโก หมูท่ี่ 4 ชว่งที่ 1 - 2 

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(22) สาย ชม.ถ. 1-0003 บ้านธารทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านพงษ์ทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สายบ้านปูคาใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง-บ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 

ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(24) สาย ชม.2155 บ้านต าหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ – บ้านสันป่ากวา๋ว 

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(25) สาย ทล.1008 บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(26) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ าโท้ง หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่

อ าเภอหางดง

(27) สาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมูท่ี่ 8 ต าบลสองแคว – บ้านปากทางเจริญ หมูท่ี่ 4

ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

(28) สาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตัง้) หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(29) สาย ชม.5122 บ้านแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ - 

บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(30) สาย ชม.5101 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8- บ้านแมล่าน หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย

(31) สาย ชม.ถ.1-0016 บ้านป่าเหยีก หมูท่ี่ 9 ต าบลสันตน้หมื้อ - บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(32) สาย ชม.5024 บ้านสบเปิง หมูท่ี่ 3 ต าบลสบเปิง - บ้านสบกา๋ย หมูท่ี่ 3 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(33) สาย ชม.5138 บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 2 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม – 

บ้านป่าขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(34) สาย ชม.ถ. 1-0007 บ้านสันยาว หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าไหน ่- บ้านสันคะมอก หมูท่ี่ 1

ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(35) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 1)

(36) สาย ชม.2083 บ้านสันหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลสันนาเม็ง - บ้านหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(37) สาย ชม.3198 บ้านกอสะเลยีม  หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านแสนตอ หมูท่ี่ 10 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

(38) สาย ชม.4091 บ้านป่าเดือ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลขัวมุง – บ้านลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวชิาทหาร-ศูนย์พุทธธรรม บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(40) สาย ชม.1301 บ้านดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6 ต าบลดอยหลอ่ - บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(41) สาย ทล.1284  บ้านขุนกลาง หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง - 

บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(42) สาย ชม.3197 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ – บ้านไร่ หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าผา 

อ าเภอแมแ่จม่

(43) สายน้ าตกวังควายเผือก บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(44) สายชม.ถ.1-0019 บ้านแมย่ะ หมูท่ี่ 5 - บ้านแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่ะ 

อ าเภอเชยีงดาว

(45) สายบ้านแมข่หิลา่ยฝาง หมูท่ี่ 2 - บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ

(46) สาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ต าบลแมสู่น - บ้านเวยีงหวาย หมูท่ี่ 9 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.3162 บ้านปางกวา้ง หมูท่ี่ 13 ต าบลอนิทขลิ – บ้านแมต่ะมาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(48) สาย ชม.2072 บ้านศรีวารี หมูท่ี่ 9 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม -

บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(49) สาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลเวยีง - บ้านป่าตุม้โฮ่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลป่าตุม้ - บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6  ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว

(50) สาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมูท่ี่ 14 ต าบลป่าไผ่ – บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(51) สาย ชม.4249 บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านไชยสถาน หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(52) สาย ชม.5201 บ้านหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 – บ้านร้องเดือ่ หมูท่ี่ 4 ต าบลท่ากวา้ง 

อ าเภอสารภี

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ  2558

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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ป ี2559

เครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.4038 บ้านขุนชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 4 ต าบลชา้งเผือก - บ้านดอยปุย 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

(2) สาย ชม.5399 บ้านแมก่ลาง หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลวง – บ้านใหมแ่มเ่ตีย๊ะ หมูท่ี่ 6 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง

(3) สาย ชม.2149 บ้านพร้าวหนุม่ หมูท่ี่ 6 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3 

ต าบลท่าตอน บรรจบทางหลวง 1089 บ้านแมแ่หลงหลวง หมูท่ี่ 11 ต าบลแมอ่าย 

อ าเภอแมอ่าย

(5) สายบ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสันมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง

(6) สาย ชม.2100 บ้านหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 6 ต าบลริมใต ้- บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม

อ าเภอแมริ่ม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 6

ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

(8) สาย ชม.4001 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 – บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม

อ าเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บ้านสันก าแพง หมูท่ี่ 7 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง

(11) สาย ชม.2033 บ้านนอ้ย หมูท่ี่ 11 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้อยพร้อม หมูท่ี่ 6

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(12) สาย ชม.2008 บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - บ้านน้ าแพร่

หมูท่ี่ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บ้านทุง่เหลา่ หมูท่ี่ 1 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านแพะ หมูท่ี่ 10 ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากรและ

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.2049  บ้านกองทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านบวกหัวชา้ง หมูท่ี่ 7 

ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บ้านท่ามะโอ หมูท่ี่ 4 ต าบลขัวมุง-บ้านแควตุน้ หมูท่ี่ 7

ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบ่้านสวนหลวงลา้นนา ร.9 บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(17) สาย ชม.5080 บ้านท่าขี้นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง – 

บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(18) สาย ชม.5131 บ้านกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกาด - บ้านพันตน หมูท่ี่ 3 

ต าบลทุง่ปี้ อ าเภอแมว่าง

(19) สาย ชม.2030 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าภอแมว่าง

(20) ทางเขา้โครงการพัฒนาดอยอนิทนนท์ บ้านหนองหลม่ หมูท่ี่ 22 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง

(21) สายบ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งน้ าร้อน - บ้านมอ่นปิ่น หมูท่ี่ 3 ต าบลมอ่นปิ่น 

อ าเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บ้านตนีธาตุ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง 

(23) สาย ชม.4226 บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสะลวงนอก 

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย – บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว

(25) สายบ้านตน้โชค หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(26) สาย ชม.4184 บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง – บ้านแมต่อนหลวง หมูท่ี่ 4 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอดอยสะเก็ด – 

บ้านสันมะแปบ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(29) สายบ้านสันตน้แหนใต ้หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(30) สาย ชม.2099 บ้านสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 – บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลสันปูเลย  

อ าเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บ้านทุง่ป่าเก็ด หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย -

บ้านวังป้อง หมูท่ี่ 6 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(32) สาย ชม.5253 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านตลาด หมูท่ี่ 7

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(33) สาย ชม.2059 บ้านออน หมูท่ี่ 14 - บ้านสันตน้บง หมูท่ี่ 12  ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง

(34) สาย ชม.2085 บ้านนอ้ย  หมูท่ี่ 11  ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(35) สาย ชม.3039 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านร้องกอ่งขา้วใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(36) สายบ้านร้องกอ่งขา้ว หมูท่ี่ 9 -บ้านหนองเหนีย่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลบวกคา้ง 

อ าเภอสันก าแพง

(37) สายบ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 - บ้านโป่ง หมูท่ี่ 11 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(38) สาย ชม.2084 บ้านหนองผ้ึงเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านเจดย์ีเหลีย่ม 

หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บ้านสันป่าเลยีง หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี- บ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บ้านหนองแบน หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทราย - บ้านเดือ่งกใต ้หมูท่ี่ 10 

ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี

(42) สายบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ-ีบ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(45) สาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านกลาง – บ้านร้อง หมูท่ี่ 8 

ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(46) สาย ชม.2093 บ้านตน้ตัน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมก่า๊ - บ้านใหมส่ามหลัง หมูท่ี่ 8 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง

(47) สาย ชม.2089 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก  า หมูท่ี่ 7 

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสันป่าตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5  ต าบลแมค่ะ - บ้านใหมห่ลา่ยฝาง 

หมูท่ี่ 10 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 2 

ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม

(50) สาย ชม.5102 บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าป้อง - บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 ต าบลส าราญราษฎร์ – บ้านยางทอง หมูท่ี่ 4

 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้านอ้ย หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2559

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ดังนี้

(1) สาย ชม.4038 บ้านขุนชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 4 ต าบลชา้งเผือก - บ้านดอยปุย 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

(2) สาย ชม.5399 บ้านแมก่ลาง หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลวง – บ้านใหมแ่มเ่ตีย๊ะ หมูท่ี่ 6 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง

(3) สาย ชม.2149 บ้านพร้าวหนุม่ หมูท่ี่ 6 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3 

ต าบลท่าตอน บรรจบทางหลวง 1089 บ้านแมแ่หลงหลวง หมูท่ี่ 11 ต าบลแมอ่าย 

อ าเภอแมอ่าย

(5) สายบ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสันมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง

(6) สาย ชม.2100 บ้านหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 6 ต าบลริมใต ้- บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม

อ าเภอแมริ่ม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 6

ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

(8) สาย ชม.4001 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 – บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม

อ าเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บ้านสันก าแพง หมูท่ี่ 7 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง

(11) สาย ชม.2033 บ้านนอ้ย หมูท่ี่ 11 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้อยพร้อม หมูท่ี่ 6

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(12) สาย ชม.2008 บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - บ้านน้ าแพร่

หมูท่ี่ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บ้านทุง่เหลา่ หมูท่ี่ 1 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านแพะ หมูท่ี่ 10 ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง

1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.2049  บ้านกองทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านบวกหัวชา้ง หมูท่ี่ 7 

ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บ้านท่ามะโอ หมูท่ี่ 4 ต าบลขัวมุง-บ้านแควตุน้ หมูท่ี่ 7

ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบ่้านสวนหลวงลา้นนา ร.9 บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(17) สาย ชม.5080 บ้านท่าขี้นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง – 

บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(18) สาย ชม.5131 บ้านกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกาด - บ้านพันตน หมูท่ี่ 3 

ต าบลทุง่ปี้ อ าเภอแมว่าง

(19) สาย ชม.2030 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าภอแมว่าง

(20) ทางเขา้โครงการพัฒนาดอยอนิทนนท์ บ้านหนองหลม่ หมูท่ี่ 22 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

(21) สายบ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งน้ าร้อน - บ้านมอ่นปิ่น หมูท่ี่ 3 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บ้านตนีธาตุ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง 

(23) สาย ชม.4226 บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสะลวงนอก 

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย – บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว

(25) สายบ้านตน้โชค หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(26) สาย ชม.4184 บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง – บ้านแมต่อนหลวง หมูท่ี่ 4 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอดอยสะเก็ด – 

บ้านสันมะแปบ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(29) สายบ้านสันตน้แหนใต ้หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(30) สาย ชม.2099 บ้านสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 – บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลสันปูเลย 

 อ าเภอดอยสะเก็ด

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(31) สาย ชม.5199 บ้านทุง่ป่าเก็ด หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย -

บ้านวังป้อง หมูท่ี่ 6 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(32) สาย ชม.5253 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านตลาด หมูท่ี่ 6

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(33) สาย ชม.2059 บ้านออน หมูท่ี่ 14 - บ้านสันตน้บง หมูท่ี่ 12  ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง

(34) สาย ชม.2085 บ้านนอ้ย  หมูท่ี่ 11  ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(35) สาย ชม.3039 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านร้องกอ่งขา้วใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(36) สายบ้านร้องกอ่งขา้ว หมูท่ี่ 9 -บ้านหนองเหนีย่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลบวกคา้ง 

อ าเภอสันก าแพง

(37) สายบ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 - บ้านโป่ง หมูท่ี่ 11 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(38) สาย ชม.2084 บ้านหนองผ้ึงเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านเจดย์ีเหลีย่ม 

หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บ้านสันป่าเลยีง หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี- บ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บ้านหนองแบน หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทราย - บ้านเดือ่งกใต ้หมูท่ี่ 10 

ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี

(42) สายบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ-ีบ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(45) สาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านกลาง – บ้านร้อง หมูท่ี่ 8 

ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

(46) สาย ชม.2093 บ้านตน้ตัน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมก่า๊ - บ้านใหมส่ามหลัง หมูท่ี่ 8 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(47) สาย ชม.2089 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก  า หมูท่ี่ 7 

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสันป่าตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5  ต าบลแมค่ะ - บ้านใหมห่ลา่ยฝาง 

หมูท่ี่ 10 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 2 

ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม

(50) สาย ชม.5102 บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าป้อง - บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 ต าบลส าราญราษฎร์ – บ้านยางทอง หมูท่ี่ 4

 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้านอ้ย หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2559

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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ป ี2560

เครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สายบ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านปูคาเหนอื 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(2) สาย ชม.2063 บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย - บ้านนางเหลยีว หมูท่ี่ 2 

ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

(3) สาย ชม.4247 บ้านสุพรรณ หมูท่ี่ 6 –บ้านร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี

(4) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม-่ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกองหมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี

อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

(5) สายบ้านไร่ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลขัวมุง - บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 12 ต าบลสันทราย 

อ าเภอสารภี

(6) สาย ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองควาย - บ้านตน้เกวน๋ หมูท่ี่ 4 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง

(7) สาย ชม.4234 บ้านดง หมูท่ี่ 9 ต าบลหางดง – บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(8) สาย ทล.1013 บ้านกาด หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านกาด - บ้านสบวนิ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(9) สายบ้านป่าบง หมูท่ี่ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3 

ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง

(10) สายบ้านแมกุ่ง้หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่แพง่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

(11) สาย ชม.2186 บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(12) สายบ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ท่าวังพร้าว - บ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง

(13) สาย ชม.4054 บ้านแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8 ต าบลเวยีง – บ้านเปียงกอก หมูท่ี่ 6 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากรและ

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.4013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น - บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 7 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(15) สาย ชม.2090 บ้านแมส่าหลวง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่า - บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(16) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 2) 

(17) สาย ชม.2079 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าลาน - บ้านป่าฝาง หมูท่ี่ 4 

ต าบลสงา่บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด

(18) สาย ชม.2107 บ้านลวงใต ้หมูท่ี่ 8 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 4 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(19) สาย ชม.4026 บ้านเหมอืงผ่า หมูท่ี่ 1 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม - บ้านไร่ 

หมูท่ี่ 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง

(20) สาย ชม.ถ.1-0010 บ้านแมก่อย หมูท่ี่ 6 ต าบลเวยีง - บ้านป่าไหน ่หมูท่ี่ 1 

ต าบลป่าไหน ่อ าเภอพร้าว 

(21) สาย ชม.ถ. 1-0001 บ้านสหกรณ์ 2 หมูท่ี่  2 ต าบลบ้านสหกรณ์ – บ้านออนหลวย 

หมูท่ี่ 7 ต าบลออนเหนอื อ าเภอแมอ่อน

(22) สาย ชม.ถ.1-0004 บ้านสหกรณ์ 4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สาย ชม.2108 บ้านตน้แหนนอ้ย หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

(24) สายบ้านทุง่โป่ง หมูท่ี่ 4 - บ้านตาลเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด

(25) สายบ้านแมห่าด หมูท่ี่ 1 - บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

(26) สายวัดพระธาตุดอยค า - บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 3 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง

(27) สายเขา้น้ าพุร้อนโป่งเดอืด บ้านแมเ่ลา หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง

(28) สายน้ าพุเจ็ดส ีบ้านนาเม็ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง

(29) สายบ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง - บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(30) สายบ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า๊ 

อ าเภอสันป่าตอง

(31) สายบ้านหนองเตา่ (บ้านหว้ยเก ียง) หมูท่ี่ 4 - บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(32) สายบริเวณปากทางน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - บ้านขุนแตะ หมูท่ี่ 5 ต าบลดอยแกว้ 

อ าเภอจอมทอง

(33) สายน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - ฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยสม้ป่อย อ าเภอจอมทอง

(34) สายบ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย - บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3 ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมริ่ม

(35) สาย ชม.3402 บ้านหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง – บ้านโละ๊ หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(36) สาย ชม.5394 บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย – บ้านโฮ่งใน หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม

(37) สาย ชม.2016 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 2 – บ้านสหกรณ์นคิมหัวงาน หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่ฝก 

อ าเภอสันทราย

(38) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม ่- ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก 

ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 

ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(40) สาย ชม.4034 บ้านแมก่ะ๊ตลาด หมูท่ี่ 2  ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านแมฮ่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(41) สาย ชม.2142 บ้านแมข่ะจาน หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมูท่ี่ 2  

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง

(42) สาย ชม.3005 บ้านหนองบัวค า  หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ – บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(43) สาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(44) สาย ชม.4096 บ้านขา้งน้ า หมูท่ี่ 7 – บ้านลวงเหนอื หมูท่ี่ 4 ต าบลลวงเหนอื

อ าเภอดอยสะเก็ด

(45) สาย ชม.3165 บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่ตอ้ม – บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(46) สาย ชม.4259 บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมค่ะ – บ้านสันทรายคองนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(47) สาย ชม.4090 บ้านบวกคา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านพญาชมภู  หมูท่ี่ 2  ต าบลชมภู อ าเภอสารภี

(48) สาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี- บ้านน้ าโท้ง 

หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่ อ าเภอหางดง

(49) สาย ชม.3011 บ้านตน้งิ้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผักหวาน – บ้านจอมทอง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

(50) สาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา – บ้านคายใน หมูท่ี่ 2

 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

(51) สาย ชม.4296 บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย – บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(52) สาย ชม.3013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น – บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2560

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     



- 726 - -

1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ดังนี้

(1) สายบ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านปูคาเหนอื 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(2) สาย ชม.2063 บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย - บ้านนางเหลยีว หมูท่ี่ 2 

ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

(3) สาย ชม.4247 บ้านสุพรรณ หมูท่ี่ 6 –บ้านร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(4) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม-่ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกองหมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี

อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

(5) สายบ้านไร่ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลขัวมุง - บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 12 ต าบลสันทราย 

อ าเภอสารภี

(6) สาย ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองควาย - บ้านตน้เกวน๋ หมูท่ี่ 4 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง

(7) สาย ชม.4234 บ้านดง หมูท่ี่ 9 ต าบลหางดง – บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(8) สาย ทล.1013 บ้านกาด หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านกาด - บ้านสบวนิ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(9) สายบ้านป่าบง หมูท่ี่ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3 

ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง

(10) สายบ้านแมกุ่ง้หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่แพง่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

(11) สาย ชม.2186 บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(12) สายบ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ท่าวังพร้าว - บ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง

(13) สาย ชม.4054 บ้านแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8 ต าบลเวยีง – บ้านเปียงกอก หมูท่ี่ 6 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

(14) สาย ชม.4013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น - บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 7 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(15) สาย ชม.2090 บ้านแมส่าหลวง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่า - บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(16) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 2) 

(17) สาย ชม.2079 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าลาน - บ้านป่าฝาง หมูท่ี่ 4 

ต าบลสงา่บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด

(18) สาย ชม.2107 บ้านลวงใต ้หมูท่ี่ 8 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 4 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(19) สาย ชม.4026 บ้านเหมอืงผ่า หมูท่ี่ 1 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม - บ้านไร่ 

หมูท่ี่ 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง

(20) สาย ชม.ถ.1-0010 บ้านแมก่อย หมูท่ี่ 6 ต าบลเวยีง - บ้านป่าไหน ่หมูท่ี่ 1 

ต าบลป่าไหน ่อ าเภอพร้าว 

(21) สาย ชม.ถ. 1-0001 บ้านสหกรณ์ 2 หมูท่ี่  2 ต าบลบ้านสหกรณ์ – บ้านออนหลวย 

หมูท่ี่ 7 ต าบลออนเหนอื อ าเภอแมอ่อน

(22) สาย ชม.ถ.1-0004 บ้านสหกรณ์ 4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สาย ชม.2108 บ้านตน้แหนนอ้ย หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

(24) สายบ้านทุง่โป่ง หมูท่ี่ 4 - บ้านตาลเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด

(25) สายบ้านแมห่าด หมูท่ี่ 1 - บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

(26) สายวัดพระธาตุดอยค า - บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 3 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง

(27) สายเขา้น้ าพุร้อนโป่งเดอืด บ้านแมเ่ลา หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง

(28) สายน้ าพุเจ็ดส ีบ้านนาเม็ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง

(29) สายบ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง - บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ 

อ าเภอฝาง

(30) สายบ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า๊ 

อ าเภอสันป่าตอง

(31) สายบ้านหนองเตา่ (บ้านหว้ยเก ียง) หมูท่ี่ 4 - บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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(32) สายบริเวณปากทางน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - บ้านขุนแตะ หมูท่ี่ 5 ต าบลดอยแกว้ 

อ าเภอจอมทอง

(33) สายน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - ฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยสม้ป่อย อ าเภอจอมทอง

(34) สายบ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย - บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3 ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมริ่ม

(35) สาย ชม.3402 บ้านหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง – บ้านโละ๊ หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(36) สาย ชม.5394 บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย – บ้านโฮ่งใน หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม

(37) สาย ชม.2016 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 2 – บ้านสหกรณ์นคิมหัวงาน หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่ฝก 

อ าเภอสันทราย

(38) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม ่- ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก 

ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 

ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(40) สาย ชม.4034 บ้านแมก่ะ๊ตลาด หมูท่ี่ 2  ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านแมฮ่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(41) สาย ชม.2142 บ้านแมข่ะจาน หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมูท่ี่ 2  

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง

(42) สาย ชม.3005 บ้านหนองบัวค า  หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ – บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(43) สาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(44) สาย ชม.4096 บ้านขา้งน้ า หมูท่ี่ 7 – บ้านลวงเหนอื หมูท่ี่ 4 ต าบลลวงเหนอื

อ าเภอดอยสะเก็ด

(45) สาย ชม.3165 บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่ตอ้ม – บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(46) สาย ชม.4259 บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมค่ะ – บ้านสันทรายคองนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     



- 729 - -

(47) สาย ชม.4090 บ้านบวกคา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านพญาชมภู  หมูท่ี่ 2  ต าบลชมภู อ าเภอสารภี

(48) สาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี- บ้านน้ าโท้ง 

หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่ อ าเภอหางดง

(49) สาย ชม.3011 บ้านตน้งิ้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผักหวาน – บ้านจอมทอง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

(50) สาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา – บ้านคายใน หมูท่ี่ 2

 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

(51) สาย ชม.4296 บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย – บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(52) สาย ชม.3013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น – บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2560

 ภาคผนวก ค. / (กอ่สรา้ง)     
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1. จัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและสารหล่อลื่นทุกประเภทส าหรับโครงการเครื่องจักรกล

ในพื้นท่ีอ าเภอต่างๆ และงานโครงการเร่งดว่นขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงใหม่ 

(ฝ่ายก่อสร้างฯ)

ป ี2558

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากร

และเครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหมก่องทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตน้หมื้อ – 

บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(2) สาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบออ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลแมน่ะ – บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(3) สาย ชม.5025 บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านเมอืงกื้ด หมูท่ี่ 1 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(4) สาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าไหน ่- บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 6 

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(5) สาย ชม.2012 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านมว่งโตน หมูท่ี่ 4  

ต าบลแมฮ้่อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด

(6) สาย ชม.ถ. 1-0002 บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน – 

บ้านแมฮ่่องไคร้  หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(7) สาย ทล.1317  บ้านตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลบวกคา้ง - บ้านหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง

(8) สาย ชม.4085 สวนหลวงลา้นนา ร.9  บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(9) สาย ชม.4029 บ้านแมข่าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแมส่าบ - บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 

ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ

(10) สาย ชม.4081  บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนเปา อ าเภอแมว่าง – บ้านหว้ยโท้ง 

หมูท่ี่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง

(11) สาย ชม.3104 บ้านปากทางสามัคค ีหมูท่ี่ 9 ต าบลดอยหลอ่ – บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

ภาคผนวก ง.

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(12) สาย ชม.4316 บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 5 ต าบลแมส่อย – บ้านท่ากอมว่ง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง

(13) สาย ชม.3086 บ้านวังลุง หมูท่ี่ 3 ต าบลฮอด - บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด

(14) สาย ชม.4065 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านพุย หมูท่ี่ 2 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่

(15) สาย ชม.4067 บ้านวัดจันทร์  หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน

(16) สาย ชม.4052 บ้านหลมิ หมูท่ี่ 1 ต าบลอมกอ๋ย - บ้านแมห่ลองนอ้ย หมูท่ี่ 2 

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย

(17) สาย ชม.4017 บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง - เขื่อนพลังน้ าแมม่าว 

บ้านลาน หมูท่ี่ 5 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(18) สาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12 ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว

(19) สาย ชม.4068 บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2 - บ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม

(20) สาย ชม.ถ. 1-0005 บ้านสหกรณ์แปลง2 หมูท่ี่ 6 ต าบลเขื่อนผาก - 

บ้านป่าตุม้ดอน หมูท่ี่ 9 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(21) สายบ้านเมอืงวะ หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงเล็น - บ้านขัวโก หมูท่ี่ 4 ชว่งที่ 1 - 2 

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(22) สาย ชม.ถ. 1-0003 บ้านธารทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านพงษ์ทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สายบ้านปูคาใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง - บ้านสันตน้แหน 

หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(24) สาย ชม.2155 บ้านต าหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ – บ้านสันป่ากวา๋ว 

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(25) สาย ทล.1008 บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(26) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ าโท้ง หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่

อ าเภอหางดง

(27) สาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมูท่ี่ 8 ต าบลสองแคว – บ้านปากทางเจริญ 

หมูท่ี่ 4 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

(28) สาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตัง้) หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

(29) สาย ชม.5122 บ้านแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ - 

บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(30) สาย ชม.5101 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8- บ้านแมล่าน หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย

(31) สาย ชม.ถ.1-0016 บ้านป่าเหยีก หมูท่ี่ 9 ต าบลสันตน้หมื้อ - 

บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(32) สาย ชม.5024 บ้านสบเปิง หมูท่ี่ 3 ต าบลสบเปิง - บ้านสบกา๋ย หมูท่ี่ 3 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(33) สาย ชม.5138 บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 2 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม – 

บ้านป่าขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(34) สาย ชม.ถ. 1-0007 บ้านสันยาว หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าไหน ่- บ้านสันคะมอก 

หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(35) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 1)

(36) สาย ชม.2083 บ้านสันหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลสันนาเม็ง - บ้านหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(37) สาย ชม.3198 บ้านกอสะเลยีม  หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านแสนตอ หมูท่ี่ 10 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

(38) สาย ชม.4091 บ้านป่าเดือ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลขัวมุง – บ้านลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวชิาทหาร-ศูนย์พุทธธรรม บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(40) สาย ชม.1301 บ้านดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6 ต าบลดอยหลอ่ - บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(41) สาย ทล.1284  บ้านขุนกลาง หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง - 

บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(42) สาย ชม.3197 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ – บ้านไร่ หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าผา 

อ าเภอแมแ่จม่

(43) สายน้ าตกวังควายเผือก บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย

(44) สายชม.ถ.1-0019 บ้านแมย่ะ หมูท่ี่ 5 - บ้านแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่ะ 

อ าเภอเชยีงดาว

(45) สายบ้านแมข่หิลา่ยฝาง หมูท่ี่ 2 - บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ

(46) สาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ต าบลแมสู่น - บ้านเวยีงหวาย หมูท่ี่ 9 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.3162 บ้านปางกวา้ง หมูท่ี่ 13 ต าบลอนิทขลิ – บ้านแมต่ะมาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(48) สาย ชม.2072 บ้านศรีวารี หมูท่ี่ 9 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม -

บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

(49) สาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลเวยีง - บ้านป่าตุม้โฮ่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลป่าตุม้ - บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6  ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว

(50) สาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมูท่ี่ 14 ต าบลป่าไผ่ – บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(51) สาย ชม.4249 บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง- 

บ้านไชยสถาน หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(52) สาย ชม.5201 บ้านหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 – บ้านร้องเดือ่ หมูท่ี่ 4 ต าบลท่ากวา้ง 

อ าเภอสารภี

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ  2558

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหมก่องทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตน้หมื้อ – 

บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(2) สาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบออ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลแมน่ะ – บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(3) สาย ชม.5025 บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านเมอืงกื้ด หมูท่ี่ 1 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(4) สาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าไหน ่- บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 6 

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(5) สาย ชม.2012 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านมว่งโตน หมูท่ี่ 4  

ต าบลแมฮ้่อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด

(6) สาย ชม.ถ. 1-0002 บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน – 

บ้านแมฮ่่องไคร้  หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(7) สาย ทล.1317  บ้านตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลบวกคา้ง - บ้านหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง

(8) สาย ชม.4085 สวนหลวงลา้นนา ร.9  บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(9) สาย ชม.4029 บ้านแมข่าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแมส่าบ - บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 

ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ

(10) สาย ชม.4081  บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนเปา อ าเภอแมว่าง – บ้านหว้ยโท้ง 

หมูท่ี่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง

(11) สาย ชม.3104 บ้านปากทางสามัคค ีหมูท่ี่ 9 ต าบลดอยหลอ่ – บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(12) สาย ชม.4316 บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 5 ต าบลแมส่อย – บ้านท่ากอมว่ง หมูท่ี1่0 

ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง

(13) สาย ชม.3086 บ้านวังลุง หมูท่ี่ 3 ต าบลฮอด - บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด

(14) สาย ชม.4065 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านพุย หมูท่ี่ 2 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(15) สาย ชม.4067 บ้านวัดจันทร์  หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน

(16) สาย ชม.4052 บ้านหลมิ หมูท่ี่ 1 ต าบลอมกอ๋ย - บ้านแมห่ลองนอ้ย หมูท่ี่ 2 

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย

(17) สาย ชม.4017 บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง - เขื่อนพลังน้ าแมม่าว 

บ้านลาน หมูท่ี่ 5 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(18) สาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12 ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว

(19) สาย ชม.4068 บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2 - บ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม

(20) สาย ชม.ถ. 1-0005 บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6 ต าบลเขื่อนผาก - 

บ้านป่าตุม้ดอน หมูท่ี่ 9 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(21) สายบ้านเมอืงวะ หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงเล็น - บ้านขัวโก หมูท่ี่ 4 ชว่งที่ 1 - 2 

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(22) สาย ชม.ถ. 1-0003 บ้านธารทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านพงษ์ทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สายบ้านปูคาใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง - บ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 

ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(24) สาย ชม.2155 บ้านต าหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ – บ้านสันป่ากวา๋ว 

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(25) สาย ทล.1008 บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(26) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ าโท้ง หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่

อ าเภอหางดง

(27) สาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมูท่ี่ 8 ต าบลสองแคว – บ้านปากทางเจริญ 

หมูท่ี่ 4 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

(28) สาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง(บ้านดอยผาตัง้) หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(29) สาย ชม.5122 บ้านแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ - 

บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(30) สาย ชม.5101 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8- บ้านแมล่าน หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย

(31) สาย ชม.ถ.1-0016 บ้านป่าเหยีก หมูท่ี่ 9 ต าบลสันตน้หมื้อ - บ้านป่าแดด 

หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(32) สาย ชม.5024 บ้านสบเปิง หมูท่ี่ 3 ต าบลสบเปิง - บ้านสบกา๋ย หมูท่ี่ 3 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(33) สาย ชม.5138 บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 2 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม – 

บ้านป่าขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(34) สาย ชม.ถ. 1-0007 บ้านสันยาว หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าไหน ่- บ้านสันคะมอก 

หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(35) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 1)

(36) สาย ชม.2083 บ้านสันหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลสันนาเม็ง - บ้านหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(37) สาย ชม.3198 บ้านกอสะเลยีม  หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านแสนตอ หมูท่ี่ 10 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

(38) สาย ชม.4091 บ้านป่าเดือ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลขัวมุง – บ้านลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวชิาทหาร-ศูนย์พุทธธรรม บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(40) สาย ชม.1301 บ้านดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6 ต าบลดอยหลอ่ - บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(41) สาย ทล.1284  บ้านขุนกลาง หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง - 

บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(42) สาย ชม.3197 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ – บ้านไร่ หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าผา 

อ าเภอแมแ่จม่

(43) สายน้ าตกวังควายเผือก บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     



- 737 - -

(44) สายชม.ถ.1-0019 บ้านแมย่ะ หมูท่ี่ 5 - บ้านแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่ะ 

อ าเภอเชยีงดาว

(45) สายบ้านแมข่หิลา่ยฝาง หมูท่ี่ 2 - บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ

(46) สาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ต าบลแมสู่น - บ้านเวยีงหวาย หมูท่ี่ 9 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.3162 บ้านปางกวา้ง หมูท่ี่ 13 ต าบลอนิทขลิ – บ้านแมต่ะมาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(48) สาย ชม.2072 บ้านศรีวารี หมูท่ี่ 9 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม -

บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

(49) สาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลเวยีง - บ้านป่าตุม้โฮ่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลป่าตุม้ - บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6  ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว

(50) สาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมูท่ี่ 14 ต าบลป่าไผ่ – บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(51) สาย ชม.4249 บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง- 

บ้านไชยสถาน หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(52) สาย ชม.5201 บ้านหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 – บ้านร้องเดือ่ หมูท่ี่ 4 ต าบลท่ากวา้ง 

อ าเภอสารภี

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ  2558

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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1.3 งานตัดหญ้าไหล่ทางโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วน

จังหวัดเชยีงใหม่ ดงันี้

(1) สาย ชม.ถ.1-0013 บ้านใหมก่องทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตน้หมื้อ – 

บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(2) สาย ชม.ถ.1-0017 บ้านสบออ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลแมน่ะ – บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

(3) สาย ชม.5025 บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ 9 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านเมอืงกื้ด หมูท่ี่ 1 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(4) สาย ชม.ถ.1-0006 บ้านสันกลาง หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าไหน ่- บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 6 

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(5) สาย ชม.2012 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4 ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านมว่งโตน หมูท่ี่ 4  

ต าบลแมฮ้่อยเงนิ อ าเภอดอยสะเก็ด

(6) สาย ชม.ถ. 1-0002 บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน – 

บ้านแมฮ่่องไคร้  หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(7) สาย ทล.1317  บ้านตน้ดู ่ หมูท่ี่ 3 ต าบลบวกคา้ง - บ้านหัวทุง่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลทรายมูล อ าเภอสันก าแพง

(8) สาย ชม.4085 สวนหลวงลา้นนา ร.9  บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 ต าบลชา้งเผือก 

อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(9) สาย ชม.4029 บ้านแมข่าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแมส่าบ - บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 

ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ

(10) สาย ชม.4081  บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนเปา อ าเภอแมว่าง – บ้านหว้ยโท้ง 

หมูท่ี่ 8 ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง

(11) สาย ชม.3104 บ้านปากทางสามัคค ีหมูท่ี่ 9 ต าบลดอยหลอ่ – บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(12) สาย ชม.4316 บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 5 ต าบลแมส่อย – บ้านท่ากอมว่ง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง

(13) สาย ชม.3086 บ้านวังลุง หมูท่ี่ 3 ต าบลฮอด - บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 5 

ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด

(14) สาย ชม.4065 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านพุย หมูท่ี่ 2 

ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(15) สาย ชม.4067 บ้านวัดจันทร์  หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านจันทร์ อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยปูลงิ อ าเภอเมอืงแมฮ่่องสอน 

จังหวัดแมฮ่่องสอน

(16) สาย ชม.4052 บ้านหลมิ หมูท่ี่ 1 ต าบลอมกอ๋ย - บ้านแมห่ลองนอ้ย หมูท่ี่ 2 

ต าบลสบโขง อ าเภออมกอ๋ย

(17) สาย ชม.4017 บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง - เขื่อนพลังน้ าแมม่าว บ้านลาน 

หมูท่ี่ 5 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(18) สาย ชม.ถ.1-0018 บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 12 ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว

(19) สาย ชม.4068 บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2 - บ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง 

อ าเภอแมริ่ม

(20) สาย ชม.ถ. 1-0005 บ้านสหกรณ์แปลง2 หมูท่ี่ 6 ต าบลเขื่อนผาก - 

บ้านป่าตุม้ดอน หมูท่ี่ 9 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(21) สายบ้านเมอืงวะ หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงเล็น - บ้านขัวโก หมูท่ี่ 4 ชว่งที่ 1 - 2 

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(22) สาย ชม.ถ. 1-0003 บ้านธารทอง หมูท่ี่ 8 ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านพงษ์ทอง หมูท่ี่ 5 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สายบ้านปูคาใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง - บ้านสันตน้แหน 

หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

(24) สาย ชม.2155 บ้านต าหนักเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ – บ้านสันป่ากวา๋ว 

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(25) สาย ทล.1008 บ้านหนองหอย หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(26) สาย ชม.2001 แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บ้านน้ าโท้ง หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่

อ าเภอหางดง

(27) สาย ชม.5132 บ้านสามหลัง หมูท่ี่ 8 ต าบลสองแคว – บ้านปากทางเจริญ 

หมูท่ี่ 4 ต าบลดอยหลอ่ อ าเภอดอยหลอ่

(28) สาย ชม.4403 บ้านขุนกลาง (บ้านดอยผาตัง้) หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง 

อ าเภอจอมทอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(29) สาย ชม.5122 บ้านแมแ่ฮเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ - 

บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(30) สาย ชม.5101 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 8- บ้านแมล่าน หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเปียง 

อ าเภออมกอ๋ย

(31) สาย ชม.ถ.1-0016 บ้านป่าเหยีก หมูท่ี่ 9 ต าบลสันตน้หมื้อ - บ้านป่าแดด 

หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย

(32) สาย ชม.5024 บ้านสบเปิง หมูท่ี่ 3 ต าบลสบเปิง - บ้านสบกา๋ย หมูท่ี่ 3 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(33) สาย ชม.5138 บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 2 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม – 

บ้านป่าขอ่ยใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(34) สาย ชม.ถ. 1-0007 บ้านสันยาว หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าไหน ่- บ้านสันคะมอก หมูท่ี่ 1

ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว

(35) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 1)

(36) สาย ชม.2083 บ้านสันหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลสันนาเม็ง - บ้านหนองอึ่ง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสันป่าเปา อ าเภอสันทราย

(37) สาย ชม.3198 บ้านกอสะเลยีม  หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง  อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่- บ้านแสนตอ หมูท่ี่ 10 ต าบลหว้ยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน

(38) สาย ชม.4091 บ้านป่าเดือ่ หมูท่ี่ 1 ต าบลขัวมุง – บ้านลอ้งปูห่มน่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลสันทราย อ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.4307 ศูนย์ฝึกวชิาทหาร-ศูนย์พุทธธรรม บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(40) สาย ชม.1301 บ้านดอยหลอ่ หมูท่ี่ 6 ต าบลดอยหลอ่ - บ้านใหมห่นองหอย 

หมูท่ี่ 6 ต าบลสันตสิุข อ าเภอดอยหลอ่

(41) สาย ทล.1284  บ้านขุนกลาง หมูท่ี่ 7 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง - 

บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง

(42) สาย ชม.3197 บ้านแพม หมูท่ี่ 16 ต าบลชา่งเคิง่ – บ้านไร่ หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าผา 

อ าเภอแมแ่จม่

(43) สายน้ าตกวังควายเผือก บ้านสบอมแฮด หมูท่ี่ 18 ต าบลอมกอ๋ย อ าเภออมกอ๋ย

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(44) สายชม.ถ.1-0019 บ้านแมย่ะ หมูท่ี่ 5 - บ้านแมอ่อ้ใน หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่ะ 

อ าเภอเชยีงดาว

(45) สายบ้านแมข่หิลา่ยฝาง หมูท่ี่ 2 - บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ

(46) สาย ชม.4079 บ้านหนองยาว หมูท่ี่ 7 ต าบลแมสู่น - บ้านเวยีงหวาย หมูท่ี่ 9 

ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.3162 บ้านปางกวา้ง หมูท่ี่ 13 ต าบลอนิทขลิ – บ้านแมต่ะมาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลกื้ดชา้ง อ าเภอแมแ่ตง

(48) สาย ชม.2072 บ้านศรีวารี หมูท่ี่ 9 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม -

บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย 

(49) สาย ชม.ถ. 1-0011 บ้านหนองออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลเวยีง - บ้านป่าตุม้โฮ่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลป่าตุม้ - บ้านสหกรณ์แปลง 2 หมูท่ี่ 6  ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว

(50) สาย ชม.4380 บ้านหนองหลวง หมูท่ี่ 14 ต าบลป่าไผ่ – บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย

(51) สาย ชม.4249 บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง- 

บ้านไชยสถาน หมูท่ี่ 1 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี

(52) สาย ชม.5201 บ้านหัวหลมิ หมูท่ี่ 1 – บ้านร้องเดือ่ หมูท่ี่ 4 ต าบลท่ากวา้ง 

อ าเภอสารภี

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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ป ี2559

เครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สาย ชม.4038 บ้านขุนชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 4 ต าบลชา้งเผือก - บ้านดอยปุย 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

(2) สาย ชม.5399 บ้านแมก่ลาง หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลวง – บ้านใหมแ่มเ่ตีย๊ะ หมูท่ี่ 6 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง

(3) สาย ชม.2149 บ้านพร้าวหนุม่ หมูท่ี่ 6 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3 

ต าบลท่าตอน บรรจบทางหลวง 1089 บ้านแมแ่หลงหลวง หมูท่ี่ 11 ต าบลแมอ่าย 

อ าเภอแมอ่าย

(5) สายบ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสันมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง

(6) สาย ชม.2100 บ้านหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 6 ต าบลริมใต ้- บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม

อ าเภอแมริ่ม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านหนองบัว 

หมูท่ี่ 6 ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

(8) สาย ชม.4001 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 – บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม

อ าเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บ้านสันก าแพง หมูท่ี่ 7 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง

(11) สาย ชม.2033 บ้านนอ้ย หมูท่ี่ 11 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้อยพร้อม หมูท่ี่ 6

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(12) สาย ชม.2008 บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - บ้านน้ าแพร่

หมูท่ี่ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บ้านทุง่เหลา่ หมูท่ี่ 1 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านแพะ หมูท่ี่ 10 ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากรและ

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.2049  บ้านกองทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านบวกหัวชา้ง หมูท่ี่ 7 

ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บ้านท่ามะโอ หมูท่ี่ 4 ต าบลขัวมุง-บ้านแควตุน้ หมูท่ี่ 7

ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบ่้านสวนหลวงลา้นนา ร.9 บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(17) สาย ชม.5080 บ้านท่าขี้นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง – 

บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(18) สาย ชม.5131 บ้านกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกาด - บ้านพันตน หมูท่ี่ 3 

ต าบลทุง่ปี้ อ าเภอแมว่าง

(19) สาย ชม.2030 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอแมว่าง

(20) ทางเขา้โครงการพัฒนาดอยอนิทนนท์ บ้านหนองหลม่ หมูท่ี่ 22 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง

(21) สายบ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งน้ าร้อน - บ้านมอ่นปิ่น หมูท่ี่ 3 ต าบลมอ่นปิ่น 

อ าเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บ้านตนีธาตุ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง 

(23) สาย ชม.4226 บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสะลวงนอก 

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย – บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว

(25) สายบ้านตน้โชค หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(26) สาย ชม.4184 บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง – บ้านแมต่อนหลวง หมูท่ี่ 4 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอดอยสะเก็ด – 

บ้านสันมะแปบ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(29) สายบ้านสันตน้แหนใต ้หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(30) สาย ชม.2099 บ้านสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 – บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลสันปูเลย 

 อ าเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บ้านทุง่ป่าเก็ด หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย -

บ้านวังป้อง หมูท่ี่ 6 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(32) สาย ชม.5253 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านตลาด หมูท่ี่ 6

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(33) สาย ชม.2059 บ้านออน หมูท่ี่ 14 - บ้านสันตน้บง หมูท่ี่ 12  ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง

(34) สาย ชม.2085 บ้านนอ้ย  หมูท่ี่ 11  ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(35) สาย ชม.3039 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านร้องกอ่งขา้วใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(36) สายบ้านร้องกอ่งขา้ว หมูท่ี่ 9 -บ้านหนองเหนีย่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลบวกคา้ง 

อ าเภอสันก าแพง

(37) สายบ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 - บ้านโป่ง หมูท่ี่ 11 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(38) สาย ชม.2084 บ้านหนองผ้ึงเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านเจดย์ีเหลีย่ม 

หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บ้านสันป่าเลยีง หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี- บ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บ้านหนองแบน หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทราย - บ้านเดือ่งกใต ้หมูท่ี่ 10 

ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี

(42) สายบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ-ีบ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(45) สาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านกลาง – บ้านร้อง หมูท่ี่ 8 

ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(46) สาย ชม.2093 บ้านตน้ตัน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมก่า๊ - บ้านใหมส่ามหลัง หมูท่ี่ 8 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง

(47) สาย ชม.2089 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก  า หมูท่ี่ 7 

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสันป่าตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5  ต าบลแมค่ะ - บ้านใหมห่ลา่ยฝาง 

หมูท่ี่ 10 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 2 

ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม

(50) สาย ชม.5102 บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าป้อง - บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 ต าบลส าราญราษฎร์ – บ้านยางทอง หมูท่ี่ 4

 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้านอ้ย หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2559

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ดังนี้

(1) สาย ชม.4038 บ้านขุนชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 4 ต าบลชา้งเผือก - บ้านดอยปุย 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

(2) สาย ชม.5399 บ้านแมก่ลาง หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลวง – บ้านใหมแ่มเ่ตีย๊ะ หมูท่ี่ 6 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง

(3) สาย ชม.2149 บ้านพร้าวหนุม่ หมูท่ี่ 6 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3 

ต าบลท่าตอน บรรจบทางหลวง 1089 บ้านแมแ่หลงหลวง หมูท่ี่ 11 ต าบลแมอ่าย 

อ าเภอแมอ่าย

(5) สายบ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสันมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง

(6) สาย ชม.2100 บ้านหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 6 ต าบลริมใต ้- บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม

อ าเภอแมริ่ม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 6

ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

(8) สาย ชม.4001 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 – บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม

อ าเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บ้านสันก าแพง หมูท่ี่ 7 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง

(11) สาย ชม.2033 บ้านนอ้ย หมูท่ี่ 11 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้อยพร้อม หมูท่ี่ 6

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(12) สาย ชม.2008 บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - บ้านน้ าแพร่

หมูท่ี่ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บ้านทุง่เหลา่ หมูท่ี่ 1 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านแพะ หมูท่ี่ 10 ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.2049  บ้านกองทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านบวกหัวชา้ง หมูท่ี่ 7 

ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บ้านท่ามะโอ หมูท่ี่ 4 ต าบลขัวมุง-บ้านแควตุน้ หมูท่ี่ 7

ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบ่้านสวนหลวงลา้นนา ร.9 บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(17) สาย ชม.5080 บ้านท่าขี้นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง – 

บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(18) สาย ชม.5131 บ้านกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกาด - บ้านพันตน หมูท่ี่ 3 

ต าบลทุง่ปี้ อ าเภอแมว่าง

(19) สาย ชม.2030 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอแมว่าง

(20) ทางเขา้โครงการพัฒนาดอยอนิทนนท์ บ้านหนองหลม่ หมูท่ี่ 22 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง

(21) สายบ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งน้ าร้อน - บ้านมอ่นปิ่น หมูท่ี่ 3 ต าบลมอ่นปิ่น 

อ าเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บ้านตนีธาตุ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง 

(23) สาย ชม.4226 บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสะลวงนอก 

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย – บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว

(25) สายบ้านตน้โชค หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(26) สาย ชม.4184 บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง – บ้านแมต่อนหลวง หมูท่ี่ 4 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอดอยสะเก็ด – 

บ้านสันมะแปบ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(29) สายบ้านสันตน้แหนใต ้หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(30) สาย ชม.2099 บ้านสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 – บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลสันปูเลย 

 อ าเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บ้านทุง่ป่าเก็ด หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย -

บ้านวังป้อง หมูท่ี่ 6 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(32) สาย ชม.5253 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านตลาด หมูท่ี่ 6

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(33) สาย ชม.2059 บ้านออน หมูท่ี่ 14 - บ้านสันตน้บง หมูท่ี่ 12  ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง

(34) สาย ชม.2085 บ้านนอ้ย  หมูท่ี่ 11  ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(35) สาย ชม.3039 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านร้องกอ่งขา้วใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(36) สายบ้านร้องกอ่งขา้ว หมูท่ี่ 9 -บ้านหนองเหนีย่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลบวกคา้ง 

อ าเภอสันก าแพง

(37) สายบ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 - บ้านโป่ง หมูท่ี่ 11 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(38) สาย ชม.2084 บ้านหนองผ้ึงเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านเจดย์ีเหลีย่ม 

หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บ้านสันป่าเลยีง หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี- บ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บ้านหนองแบน หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทราย - บ้านเดือ่งกใต ้หมูท่ี่ 10 

ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี

(42) สายบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ-ีบ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(45) สาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านกลาง – บ้านร้อง หมูท่ี่ 8 

ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(46) สาย ชม.2093 บ้านตน้ตัน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมก่า๊ - บ้านใหมส่ามหลัง หมูท่ี่ 8 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง

(47) สาย ชม.2089 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก  า หมูท่ี่ 7 

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสันป่าตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5  ต าบลแมค่ะ - บ้านใหมห่ลา่ยฝาง 

หมูท่ี่ 10 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 2 

ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม

(50) สาย ชม.5102 บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าป้อง - บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 ต าบลส าราญราษฎร์ – บ้านยางทอง หมูท่ี่ 4

 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้านอ้ย หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ  2559

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     



- 750 - -

จังหวัดเชยีงใหม่ ดงันี้

(1) สาย ชม.4038 บ้านขุนชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 4 ต าบลชา้งเผือก - บ้านดอยปุย 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสุเทพ อ าเภอเมอืง

(2) สาย ชม.5399 บ้านแมก่ลาง หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านหลวง – บ้านใหมแ่มเ่ตีย๊ะ หมูท่ี่ 6 

ต าบลดอยแกว้ อ าเภอจอมทอง

(3) สาย ชม.2149 บ้านพร้าวหนุม่ หมูท่ี่ 6 ต าบลชา่งเคิง่ - บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3 

ต าบลท่าตอน บรรจบทางหลวง 1089 บ้านแมแ่หลงหลวง หมูท่ี่ 11 ต าบลแมอ่าย 

อ าเภอแมอ่าย

(5) สายบ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 ต าบลขี้เหล็ก-บ้านสหกรณ์ หมูท่ี่ 9 ต าบลสันมหาพน

อ าเภอแมแ่ตง

(6) สาย ชม.2100 บ้านหว้ยโจ ้หมูท่ี่ 6 ต าบลริมใต ้- บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม

อ าเภอแมริ่ม

(7) สาย ชม.ถ. 1-0009 บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 ต าบลเขื่อนผาก - บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 6

ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

(8) สาย ชม.4001 บ้านสันปูเลย หมูท่ี่ 1 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(9) สาย ชม.4230 บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 – บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม

อ าเภอสันทราย

(10) สาย ชม.2021 บ้านสันก าแพง หมูท่ี่ 7 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง

(11) สาย ชม.2033 บ้านนอ้ย หมูท่ี่ 11 ต าบลสันก าแพง - บ้านร้อยพร้อม หมูท่ี่ 6

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(12) สาย ชม.2008 บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง - บ้านน้ าแพร่

หมูท่ี่ 2 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอดอยสะเก็ด

(13) สาย ชม.2034 บ้านทุง่เหลา่ หมูท่ี่ 1 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านแพะ หมูท่ี่ 10 ต าบลออนใต ้อ าเภอสันก าแพง

1.3 งานตัดหญ้าไหล่ทางโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วน

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.2049  บ้านกองทราย หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านบวกหัวชา้ง หมูท่ี่ 7 

ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี

(15) สาย ชม.2042  บ้านท่ามะโอ หมูท่ี่ 4 ต าบลขัวมุง-บ้านแควตุน้ หมูท่ี่ 7

ต าบลท่ากวา้ง อ าเภอสารภี

(16) สาย ชม.3010 ภายในหมูบ่้านสวนหลวงลา้นนา ร.9 บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่

(17) สาย ชม.5080 บ้านท่าขี้นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง – 

บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(18) สาย ชม.5131 บ้านกิว่แลป่าเป้า หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกาด - บ้านพันตน หมูท่ี่ 3 

ต าบลทุง่ปี้ อ าเภอแมว่าง

(19) สาย ชม.2030 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอแมว่าง

(20) ทางเขา้โครงการพัฒนาดอยอนิทนนท์ บ้านหนองหลม่ หมูท่ี่ 22 

ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง

(21) สายบ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งน้ าร้อน - บ้านมอ่นปิ่น หมูท่ี่ 3 ต าบลมอ่นปิ่น 

อ าเภอฝาง

(22) สาย ชม.4195 บ้านตนีธาตุ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่ตง อ าเภอแมแ่ตง 

(23) สาย ชม.4226 บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสะลวงนอก 

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม 

(24) สาย ชม.ถ.1-0008 บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย – บ้านขามสุม่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลเวยีง อ าเภอพร้าว

(25) สายบ้านตน้โชค หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

(26) สาย ชม.4184 บ้านป่าคา หมูท่ี่ 4 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 

ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด

(27) สาย ชม.4076 บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง – บ้านแมต่อนหลวง หมูท่ี่ 4 

ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด

(28) สาย ชม.4335 บ้านแมจ่อ้งใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลตลาดใหญ ่อ าเภอดอยสะเก็ด – 

บ้านสันมะแปบ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(29) สายบ้านสันตน้แหนใต ้หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(30) สาย ชม.2099 บ้านสันตน้มว่งใต ้หมูท่ี่ 9 – บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลสันปูเลย 

 อ าเภอดอยสะเก็ด

(31) สาย ชม.5199 บ้านทุง่ป่าเก็ด หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย -

บ้านวังป้อง หมูท่ี่ 6 ต าบลเหมอืงแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(32) สาย ชม.5253 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านตลาด หมูท่ี่ 6

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(33) สาย ชม.2059 บ้านออน หมูท่ี่ 14 - บ้านสันตน้บง หมูท่ี่ 12  ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง

(34) สาย ชม.2085 บ้านนอ้ย  หมูท่ี่ 11  ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง

(35) สาย ชม.3039 บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 7 ต าบลแชช่า้ง – บ้านร้องกอ่งขา้วใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(36) สายบ้านร้องกอ่งขา้ว หมูท่ี่ 9 -บ้านหนองเหนีย่ง หมูท่ี่ 13 ต าบลบวกคา้ง 

อ าเภอสันก าแพง

(37) สายบ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 - บ้านโป่ง หมูท่ี่ 11 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

(38) สาย ชม.2084 บ้านหนองผ้ึงเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองผ้ึง - บ้านเจดย์ีเหลีย่ม 

หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังตาล  อ าเภอสารภี

(39) สาย ทล.106  บ้านสันป่าเลยีง หมูท่ี่ 4 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่- 

บ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(40) สาย ชม.2080 บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี- บ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 

ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี

(41) สาย ชม.3163 บ้านหนองแบน หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทราย - บ้านเดือ่งกใต ้หมูท่ี่ 10 

ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี

(42) สายบ้านปากกอง หมูท่ี่ 6 ต าบลสารภ-ีบ้านสันป่าเดือ่ หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองแฝก 

อ าเภอสารภี

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บ้านท่าวังพร้าว หมูท่ี่ 5 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(45) สาย ชม.3176 บ้านหนองแท่น หมูท่ี่ 2 ต าบลบ้านกลาง – บ้านร้อง หมูท่ี่ 8 

ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(46) สาย ชม.2093 บ้านตน้ตัน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมก่า๊ - บ้านใหมส่ามหลัง หมูท่ี่ 8 

ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง

(47) สาย ชม.2089 บ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าวังพร้าว – บ้านดงก  า หมูท่ี่ 7 

ต าบลทุง่สะโตก อ าเภอสันป่าตอง

(48) สายแยกทางหลวง 109 บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5  ต าบลแมค่ะ - บ้านใหมห่ลา่ยฝาง 

หมูท่ี่ 10 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

(49) สาย ชม.2092 บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 2 

ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม

(50) สาย ชม.5102 บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าป้อง - บ้านป่าไผ่ หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(51) สาย ชม.2015 บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 ต าบลส าราญราษฎร์ – บ้านยางทอง หมูท่ี่ 4

 ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด

(52) สาย ชม.2151 บ้านป่าเสร้านอ้ย หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย – บ้านป่าเหมอืด หมูท่ี่ 5 

ต าบลส าราญราษฎร์ อ าเภอดอยสะเก็ด

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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ป ี2560

1.1 งานซ่อมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใช้บุคลากรและ

เครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ ดังนี้

(1) สายบ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านปูคาเหนอื 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(2) สาย ชม.2063 บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย - บ้านนางเหลยีว หมูท่ี่ 2 

ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

(3) สาย ชม.4247 บ้านสุพรรณ หมูท่ี่ 6 –บ้านร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี

(4) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม-่ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกองหมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี

อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

(5) สายบ้านไร่ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลขัวมุง - บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 12 ต าบลสันทราย 

อ าเภอสารภี

(6) สาย ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองควาย - บ้านตน้เกวน๋ หมูท่ี่ 4 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง

(7) สาย ชม.4234 บ้านดง หมูท่ี่ 9 ต าบลหางดง – บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(8) สาย ทล.1013 บ้านกาด หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านกาด - บ้านสบวนิ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(9) สายบ้านป่าบง หมูท่ี่ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3 

ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง

(10) สายบ้านแมกุ่ง้หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่แพง่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

(11) สาย ชม.2186 บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(12) สายบ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ท่าวังพร้าว - บ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง

(13) สาย ชม.4054 บ้านแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8 ต าบลเวยีง – บ้านเปียงกอก หมูท่ี่ 6 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.4013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น - บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 7 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(15) สาย ชม.2090 บ้านแมส่าหลวง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่า - บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(16) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 2) 

(17) สาย ชม.2079 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าลาน - บ้านป่าฝาง หมูท่ี่ 4 

ต าบลสงา่บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด

(18) สาย ชม.2107 บ้านลวงใต ้หมูท่ี่ 8 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 4 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(19) สาย ชม.4026 บ้านเหมอืงผ่า หมูท่ี่ 1 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม - บ้านไร่ 

หมูท่ี่ 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง

(20) สาย ชม.ถ.1-0010 บ้านแมก่อย หมูท่ี่ 6 ต าบลเวยีง - บ้านป่าไหน ่หมูท่ี่ 1 

ต าบลป่าไหน ่อ าเภอพร้าว 

(21) สาย ชม.ถ. 1-0001 บ้านสหกรณ์ 2 หมูท่ี่  2 ต าบลบ้านสหกรณ์ – บ้านออนหลวย 

หมูท่ี่ 7 ต าบลออนเหนอื อ าเภอแมอ่อน

(22) สาย ชม.ถ.1-0004 บ้านสหกรณ์ 4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สาย ชม.2108 บ้านตน้แหนนอ้ย หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

(24) สายบ้านทุง่โป่ง หมูท่ี่ 4 - บ้านตาลเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด

(25) สายบ้านแมห่าด หมูท่ี่ 1 - บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

(26) สายวัดพระธาตุดอยค า - บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 3 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง

(27) สายเขา้น้ าพุร้อนโป่งเดอืด บ้านแมเ่ลา หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง

(28) สายน้ าพุเจ็ดส ีบ้านนาเม็ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง

(29) สายบ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง - บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(30) สายบ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า๊ 

อ าเภอสันป่าตอง

(31) สายบ้านหนองเตา่ (บ้านหว้ยเก ียง) หมูท่ี่ 4 - บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(32) สายบริเวณปากทางน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - บ้านขุนแตะ หมูท่ี่ 5 ต าบลดอยแกว้ 

อ าเภอจอมทอง

(33) สายน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - ฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยสม้ป่อย อ าเภอจอมทอง

(34) สายบ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย - บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3 ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมริ่ม

(35) สาย ชม.3402 บ้านหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง – บ้านโละ๊ หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(36) สาย ชม.5394 บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย – บ้านโฮ่งใน หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม

(37) สาย ชม.2016 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 2 – บ้านสหกรณ์นคิมหัวงาน หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่ฝก 

อ าเภอสันทราย

(38) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม ่- ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก 

ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 

ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(40) สาย ชม.4034 บ้านแมก่ะ๊ตลาด หมูท่ี่ 2  ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านแมฮ่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(41) สาย ชม.2142 บ้านแมข่ะจาน หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมูท่ี่ 2  

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง

(42) สาย ชม.3005 บ้านหนองบัวค า  หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ – บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(43) สาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(44) สาย ชม.4096 บ้านขา้งน้ า หมูท่ี่ 7 – บ้านลวงเหนอื หมูท่ี่ 4 ต าบลลวงเหนอื

อ าเภอดอยสะเก็ด

(45) สาย ชม.3165 บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่ตอ้ม – บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(46) สาย ชม.4259 บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมค่ะ – บ้านสันทรายคองนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(47) สาย ชม.4090 บ้านบวกคา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านพญาชมภู  หมูท่ี่ 2  ต าบลชมภู อ าเภอสารภี

(48) สาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี- บ้านน้ าโท้ง 

หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่ อ าเภอหางดง

(49) สาย ชม.3011 บ้านตน้งิ้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผักหวาน – บ้านจอมทอง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

(50) สาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา – บ้านคายใน หมูท่ี่ 2

 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

(51) สาย ชม.4296 บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย – บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(52) สาย ชม.3013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น – บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2560

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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1.2 งานปรับปรุงสิ่งอ านวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่ดังนี้

(1) สายบ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านปูคาเหนอื 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(2) สาย ชม.2063 บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย - บ้านนางเหลยีว หมูท่ี่ 2 

ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

(3) สาย ชม.4247 บ้านสุพรรณ หมูท่ี่ 6 –บ้านร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี

(4) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม-่ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกองหมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี

อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

(5) สายบ้านไร่ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลขัวมุง - บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 12 ต าบลสันทราย 

อ าเภอสารภี

(6) สาย ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองควาย - บ้านตน้เกวน๋ หมูท่ี่ 4 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง

(7) สาย ชม.4234 บ้านดง หมูท่ี่ 9 ต าบลหางดง – บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(8) สาย ทล.1013 บ้านกาด หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านกาด - บ้านสบวนิ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(9) สายบ้านป่าบง หมูท่ี่ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3 

ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง

(10) สายบ้านแมกุ่ง้หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่แพง่ หมูท่ี่ 11 

ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

(11) สาย ชม.2186 บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(12) สายบ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ท่าวังพร้าว - บ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง

(13) สาย ชม.4054 บ้านแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8 ต าบลเวยีง – บ้านเปียงกอก หมูท่ี่ 6 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.4013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น - บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 7 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(15) สาย ชม.2090 บ้านแมส่าหลวง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่า - บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(16) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 2) 

(17) สาย ชม.2079 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าลาน - บ้านป่าฝาง หมูท่ี่ 4 

ต าบลสงา่บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด

(18) สาย ชม.2107 บ้านลวงใต ้หมูท่ี่ 8 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 4 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(19) สาย ชม.4026 บ้านเหมอืงผ่า หมูท่ี่ 1 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม - บ้านไร่ 

หมูท่ี่ 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง

(20) สาย ชม.ถ.1-0010 บ้านแมก่อย หมูท่ี่ 6 ต าบลเวยีง - บ้านป่าไหน ่หมูท่ี่ 1 

ต าบลป่าไหน ่อ าเภอพร้าว 

(21) สาย ชม.ถ. 1-0001 บ้านสหกรณ์ 2 หมูท่ี่  2 ต าบลบ้านสหกรณ์ – บ้านออนหลวย 

หมูท่ี่ 7 ต าบลออนเหนอื อ าเภอแมอ่อน

(22) สาย ชม.ถ.1-0004 บ้านสหกรณ์ 4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สาย ชม.2108 บ้านตน้แหนนอ้ย หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

(24) สายบ้านทุง่โป่ง หมูท่ี่ 4 - บ้านตาลเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด

(25) สายบ้านแมห่าด หมูท่ี่ 1 - บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

(26) สายวัดพระธาตุดอยค า - บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 3 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง

(27) สายเขา้น้ าพุร้อนโป่งเดอืด บ้านแมเ่ลา หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง

(28) สายน้ าพุเจ็ดส ีบ้านนาเม็ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง

(29) สายบ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง - บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ 

อ าเภอฝาง

(30) สายบ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า๊ 

อ าเภอสันป่าตอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(31) สายบ้านหนองเตา่ (บ้านหว้ยเก ียง) หมูท่ี่ 4 - บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(32) สายบริเวณปากทางน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - บ้านขุนแตะ หมูท่ี่ 5 ต าบลดอยแกว้ 

อ าเภอจอมทอง

(33) สายน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - ฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยสม้ป่อย อ าเภอจอมทอง

(34) สายบ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย - บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3 ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมริ่ม

(35) สาย ชม.3402 บ้านหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง – บ้านโละ๊ หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(36) สาย ชม.5394 บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย – บ้านโฮ่งใน หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม

(37) สาย ชม.2016 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 2 – บ้านสหกรณ์นคิมหัวงาน หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่ฝก 

อ าเภอสันทราย

(38) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม ่- ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก 

ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 

ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(40) สาย ชม.4034 บ้านแมก่ะ๊ตลาด หมูท่ี่ 2  ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านแมฮ่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(41) สาย ชม.2142 บ้านแมข่ะจาน หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมูท่ี่ 2  

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง

(42) สาย ชม.3005 บ้านหนองบัวค า  หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ – บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(43) สาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(44) สาย ชม.4096 บ้านขา้งน้ า หมูท่ี่ 7 – บ้านลวงเหนอื หมูท่ี่ 4 ต าบลลวงเหนอื

อ าเภอดอยสะเก็ด

(45) สาย ชม.3165 บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่ตอ้ม – บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(46) สาย ชม.4259 บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมค่ะ – บ้านสันทรายคองนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(47) สาย ชม.4090 บ้านบวกคา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านพญาชมภู  หมูท่ี่ 2  ต าบลชมภู อ าเภอสารภี

(48) สาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี- บ้านน้ าโท้ง 

หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่ อ าเภอหางดง

(49) สาย ชม.3011 บ้านตน้งิ้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผักหวาน – บ้านจอมทอง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

(50) สาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา – บ้านคายใน หมูท่ี่ 2

ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

(51) สาย ชม.4296 บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย – บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(52) สาย ชม.3013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น – บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(53) สายทาง/โครงการตา่ง ๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุน

ภายในปีงบประมาณ 2560

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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1.3 งานตัดหญ้าไหล่ทางโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลขององค์การบรหิารส่วน

จังหวัดเชยีงใหม่ ดงันี้

(1) สายบ้านสันตน้แหน หมูท่ี่ 3 ต าบลแมค่อื อ าเภอดอยสะเก็ด - บ้านปูคาเหนอื 

หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา อ าเภอสันก าแพง

(2) สาย ชม.2063 บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย - บ้านนางเหลยีว หมูท่ี่ 2 

ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

(3) สาย ชม.4247 บ้านสุพรรณ หมูท่ี่ 6 –บ้านร้องดอนชัย หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภี

(4) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม-่ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ 

ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกองหมูท่ี่ 5 ต าบลสารภ ี

อ าเภอสารภ ี จังหวัดเชยีงใหม่

(5) สายบ้านไร่ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลขัวมุง - บ้านตน้ผ้ึง หมูท่ี่ 12 ต าบลสันทราย 

อ าเภอสารภี

(6) สาย ชม.4002 บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองควาย - บ้านตน้เกวน๋ หมูท่ี่ 4 

ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง

(7) สาย ชม.4234 บ้านดง หมูท่ี่ 9 ต าบลหางดง – บ้านเวยีงดง้ หมูท่ี่ 11 ต าบลน้ าแพร่ 

อ าเภอหางดง

(8) สาย ทล.1013 บ้านกาด หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านกาด - บ้านสบวนิ หมูท่ี่ 9 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

(9) สายบ้านป่าบง หมูท่ี่ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 3 

ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง

(10) สายบ้านแมกุ่ง้หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง - บ้านทุง่แพง่ 

หมูท่ี่ 11 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

(11) สาย ชม.2186 บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง – บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(12) สายบ้านตน้แหนหลวง หมูท่ี่ 1 ท่าวังพร้าว - บ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง 

อ าเภอสันป่าตอง

(13) สาย ชม.4054 บ้านแมใ่จเหนอื หมูท่ี่ 8 ต าบลเวยีง – บ้านเปียงกอก หมูท่ี่ 6 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(14) สาย ชม.4013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น - บ้านโป่งนก หมูท่ี่ 7 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(15) สาย ชม.2090 บ้านแมส่าหลวง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่า - บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 

ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม

(16) สาย ชม.4216 บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมูท่ี่ 10 - บ้านเกาะ หมูท่ี่ 5 ต าบลเชงิดอย 

อ าเภอดอยสะเก็ด (ชว่งที่ 2) 

(17) สาย ชม.2079 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 2 ต าบลป่าลาน - บ้านป่าฝาง หมูท่ี่ 4 

ต าบลสงา่บ้าน อ าเภอดอยสะเก็ด

(18) สาย ชม.2107 บ้านลวงใต ้หมูท่ี่ 8 ต าบลเชงิดอย - บ้านป่าติ้ว หมูท่ี่ 4 

ต าบลป่าลาน อ าเภอดอยสะเก็ด

(19) สาย ชม.4026 บ้านเหมอืงผ่า หมูท่ี่ 1 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม - บ้านไร่ 

หมูท่ี่ 5 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง

(20) สาย ชม.ถ.1-0010 บ้านแมก่อย หมูท่ี่ 6 ต าบลเวยีง - บ้านป่าไหน ่หมูท่ี่ 1 

ต าบลป่าไหน ่อ าเภอพร้าว 

(21) สาย ชม.ถ. 1-0001 บ้านสหกรณ์ 2 หมูท่ี่  2 ต าบลบ้านสหกรณ์ – 

บ้านออนหลวย หมูท่ี่ 7 ต าบลออนเหนอื อ าเภอแมอ่อน

(22) สาย ชม.ถ.1-0004 บ้านสหกรณ์ 4 หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแมอ่อน - 

บ้านโป่งกุม่ หมูท่ี่ 4 ต าบลป่าเมีย่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(23) สาย ชม.2108 บ้านตน้แหนนอ้ย หมูท่ี่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง – 

บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

(24) สายบ้านทุง่โป่ง หมูท่ี่ 4 - บ้านตาลเหนอื หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด

(25) สายบ้านแมห่าด หมูท่ี่ 1 - บ้านนามน หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

(26) สายวัดพระธาตุดอยค า - บ้านป่าจี้ หมูท่ี่ 3 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง

(27) สายเขา้น้ าพุร้อนโป่งเดอืด บ้านแมเ่ลา หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแมแ่ตง

(28) สายน้ าพุเจ็ดส ีบ้านนาเม็ง หมูท่ี่ 7 ต าบลแมห่อพระ อ าเภอแมแ่ตง

(29) สายบ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง - บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

(30) สายบ้านทุง่เสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านกลาง - บ้านโรงวัว หมูท่ี่ 2 ต าบลแมก่า๊ 

อ าเภอสันป่าตอง

(31) สายบ้านหนองเตา่ (บ้านหว้ยเก ียง) หมูท่ี่ 4 - บ้านขุนวาง หมูท่ี่ 12 ต าบลแมว่นิ 

อ าเภอแมว่าง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(32) สายบริเวณปากทางน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - บ้านขุนแตะ หมูท่ี่ 5 ต าบลดอยแกว้ 

อ าเภอจอมทอง

(33) สายน้ าตกแมเ่ตีย๊ะ - ฟาร์มตัวอย่าง หมูท่ี่ 8 บ้านหว้ยสม้ป่อย อ าเภอจอมทอง

(34) สายบ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย - บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3 ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมริ่ม

(35) สาย ชม.3402 บ้านหนองตุม้ หมูท่ี่ 1 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง – บ้านโละ๊ หมูท่ี่ 1 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(36) สาย ชม.5394 บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย – บ้านโฮ่งใน หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม

(37) สาย ชม.2016 บ้านโป่ง หมูท่ี่ 2 – บ้านสหกรณ์นคิมหัวงาน หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่ฝก 

อ าเภอสันทราย

(38) สายเลยีบทางรถไฟเชยีงใหม ่- ล าพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก 

ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่เชื่อม บ้านปากกอง หมูท่ี่ 5 

ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภี

(39) สาย ชม.ถ.1-0014 บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(40) สาย ชม.4034 บ้านแมก่ะ๊ตลาด หมูท่ี่ 2  ต าบลตลาดใหญ ่- บ้านแมฮ่่องไคร้ 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมโ่ป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด

(41) สาย ชม.2142 บ้านแมข่ะจาน หมูท่ี่ 7 ต าบลขี้เหล็ก - บ้านสันป่ายาง หมูท่ี่ 2  

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแมแ่ตง

(42) สาย ชม.3005 บ้านหนองบัวค า  หมูท่ี่ 4 ต าบลแมค่ะ – บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(43) สาย ชม.ถ.1-0015 บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลบ้านหลวง - บ้านทรายแดง หมูท่ี่ 3 

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

(44) สาย ชม.4096 บ้านขา้งน้ า หมูท่ี่ 7 – บ้านลวงเหนอื หมูท่ี่ 4 ต าบลลวงเหนอื

อ าเภอดอยสะเก็ด

(45) สาย ชม.3165 บ้านไร่ หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่ตอ้ม – บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 6 

ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

(46) สาย ชม.4259 บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมค่ะ – บ้านสันทรายคองนอ้ย หมูท่ี่ 6 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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(47) สาย ชม.4090 บ้านบวกคา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง - 

บ้านพญาชมภู  หมูท่ี่ 2  ต าบลชมภู อ าเภอสารภี

(48) สาย ชม.4040 บ้านยางเนิ้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ี- บ้านน้ าโท้ง 

หมูท่ี่ 2 ต าบลสบแมข่า่ อ าเภอหางดง

(49) สาย ชม.3011 บ้านตน้งิ้ว หมูท่ี่ 2 ต าบลสันผักหวาน – บ้านจอมทอง หมูท่ี่ 10 

ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

(50) สาย ชม.ถ.1-0012 บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา – บ้านคายใน หมูท่ี่ 2

 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

(51) สาย ชม.4296 บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย – บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 

ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง

(52) สาย ชม.3013 บ้านแมสู่นหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมสู่น – บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง

  ภาคผนวก ง. / (กอ่สรา้ง)     
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2. จัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและสารหล่อลื่นทุกประเภทส าหรับโครงการเครื่องจักรกลในพืน้ท่ี

อ าเภอต่างๆ และงานโครงการเร่งดว่นขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดเชยีงใหม่ 

(ฝ่ายเครือ่งจักรกล)

ป ี2558

2.1 งานปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยจะคา่น (บ้านนานอ้ย) หมูท่ี่ 9 ต าบลปิงโคง้ เชื่อม    

บ้านขุนหว้ยไส ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงนะ เชื่อม บ้านหนองเตา่ หมูท่ี่ 15

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(2) โครงการปรับปรุงถนน บ้านจอมครีี  หมูท่ี่ 3  ต าบลแมน่ะ  เชื่อม บ้านโรงวัว (ปูต่ะ๊)  

หมูท่ี่ 12 ต าบลเชยีงดาว เชื่อม บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(3) โครงการปรับปรุงถนน บ้านสัน หมูท่ี่ 10 บ้านแมข่อ้น หมูท่ี่ 4 ต าบลเมอืงงาย เชื่อม  

บ้านปิงโคง้ หมูท่ี่ 13 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(4) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมก่อน หมูท่ี่ 2 ต าบลทุง่ขา้วพวง เชื่อม บ้านโป่งอาง  

หมูท่ี่ 5 ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(5) โครงการปรับปรุงถนน บ้านโฮ้งนอ้ย หมูท่ี่ 6 ต าบลแมอ่าย เชื่อม บ้านสันโคง้   

หมูท่ี่ 6 ต าบลมะลกิา อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(6) โครงการปรับปรุงถนน บ้านใหมร่่องไคร้ หมูท่ี่ 17 ต าบลแมน่าวาง เชื่อม บ้านท่าตอน

หมูท่ี่ 3 ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(7) โครงการปรับปรุงถนน บ้านฮ่องหา้หลวง หมูท่ี่ 5 บ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 8 

ต าบลแมน่าวาง เชื่อม บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมน่าวาง เชื่อม บ้านหว้ยมะเฟอืง

หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าตอน จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อม ต าบลวาว ีอ าเภอแมส่รวย

จังหวัดเชยีงราย 

(8) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมใ่จใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลเวยีง เชื่อม บ้านหนองผนัง หมูท่ี่ 1

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(9) โครงการปรับปรุงถนน บ้านโป่งถบืใน หมูท่ี่ 15 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง เชื่อม 

บ้านป่าแดงอภวิัฒน ์หมูท่ี่ 9 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(10) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมสู่นนอ้ย หมูท่ี่ 3 ต าบลแมสู่น เชื่อม บ้านหว้ยงูกลาง   

หมูท่ี่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม ่                     
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(11) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยหอ้ม  หมูท่ี่ 1  ต าบลแมง่อน เชื่อม  บ้านตน้สา้น  

หมูท่ี่ 6 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

(12) โครงการปรับปรุงถนน บ้านป่าบงหลวง  หมูท่ี่ 4, บ้านเทพาราม หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าบง 

อ าเภอสารภเีชื่อม บ้านสันป่าคา่ หมูท่ี่ 8 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(13) โครงการปรับปรุงถนน บ้านป่าเปอะ หมูท่ี่ 2, บ้านกลาง หมูท่ี่ 3 บ้านบวกหัวชา้ง 

หมูท่ี่ 7  บ้านบวกครกเหนอื หมูท่ี่ 8, บ้านบวกครกใต ้หมูท่ี่ 9, บ้านสันป่ากวา๋ว

หมูท่ี่ 10 ต าบลท่าวังตาล เชื่อม บ้านสันตน้กอก หมูท่ี่ 3 ต าบลดอนแกว้

อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่                    

(14) โครงการปรับปรุงถนน บ้านผานกกก  หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม เชื่อม   

บ้านใหมส่ันคะยอม หมูท่ี่ 10 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

(15) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมแ่ดดนอ้ย หมูท่ี่ 4 ต าบลแมแ่ดด อ าเภอกัลยาณิวัฒนา  

เชื่อม บ้านหว้ยทรายขาว หมูท่ี่ 5 ต าบลย้ังเมนิ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่

(16) โครงการปรับปรุงถนน บ้านทรายมูล หมูท่ี่ 5 , บ้านแมล่านค า  หมูท่ี่ 6 , บ้านป่าคา 

หมูท่ี่ 11 ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ  เชื่อม บ้านหนองมณฑา  หมูท่ี่ 16

ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม่

(17) โครงการปรับปรุงถนน (ถนนเขา้สูแ่หลง่ท่องเที่ยวน้ าตกแมว่อง) บ้านป่างไฮ หมูท่ี่ 7  

ต าบลเทพเสด็จ  อ าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม่

(18) โครงการปรับปรุงถนนและวางท่อ บ้านไร่พัฒนา หมูท่ี่ 8 ต าบลแมปู่คา เชื่อม  

บ้านหมอ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยทราย  อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชยีงใหม ่               

(19) โครงการปรับปรุงถนน บ้านป่าสักขวาง  หมูท่ี่ 13  ต าบลสันก าแพง เชื่อม บ้านน้ าจ า 

หมูท่ี่ 6 ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่                      

(20) โครงการปรับปรุงถนนเลยีบคลองชลประทาน 1 (ฝ่ังซา้ย)  บ้านร่ าเปิง หมูท่ี่ 5  

ต าบลสุเทพ เชื่อม ต าบลแมเ่หยีะ ทางแยกตลาดสดแมเ่หยีะ บ้านต าหนัก

หมูท่ี่ 1 ต าบลแมเ่หยีะ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่

(21) โครงการปรับปรุงถนนคลองชลประทาน 20 (ฝ่ังซา้ย) บ้านดอนปิน หมูท่ี่ 5    

ต าบลแมเ่หยีะ  เชื่อม บ้านป่าแดดใต ้ หมูท่ี่ 7  ต าบลป่าแดด อ าเภอเมอืง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(22) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยบงใต ้หมูท่ี่ 4  ต าบลเขื่อนผาก  เชื่อม บ้านป่าออ้      

หมูท่ี่ 8  ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่
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(23) โครงการปรับปรุงถนน บ้านผาแดง หมูท่ี่ 14  ต าบลสันทราย  เชื่อม บ้านปางมะเยา 

หมูท่ี่ 4 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(24) โครงการปรับปรุงถนน บ้านผานกกก  หมูท่ี่ 9  ต าบลโป่งแยง  อ าเภอแมริ่ม  

เชื่อม ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม ่                    

(25) โครงการปรับปรุงถนน บ้านออ้ย  หมูท่ี่ 1  ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านปางแหว 

หมูท่ี่ 3 ต าบลแมแ่รม  อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่                    

(26) โครงการปรับปรุงถนน บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านเหมอืงผารวมใจ

หมูท่ี่ 5 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม  จังหวัดเชยีงใหม ่

(27) โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านสันทราย หมูท่ี่ 12 ต าบลศรีดงเย็น เชื่อม  

บ้านแมท่ะลบ หมูท่ี่ 1 ต าบลแมท่ะลบ อ าเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม ่  

ชว่งที่ 1  เสน้ทางเรียบล าเหมอืงเหนอื

ชว่งที่ 2  เสน้ทางเรียบล าเหมอืงสันบ่านะ

(28) โครงการปรับปรุงถนน และท าร่องน้ าฝนขา้งทาง บ้านปางมะเยา

(หย่อมบ้านหว้ยตน้โชค) หมูท่ี่4 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว เชื่อม บ้านผาแดง

หมูท่ี่ 14 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่

(29) โครงการปรับปรุงถนน และท าร่องน้ าฝนขา้งทาง บ้านหว้ยจะคา่น (หย่อมบ้านนานอ้ย)

หมูท่ี่ ๙ ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว เชื่อม บ้านหว้ยไส ้(หย่อมบ้านป่าบงงามนอ้ย) 

หมูท่ี่ 7 ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(30) โครงการปรับปรุงถนน บ้านทุง่หลวง  หมูท่ี่ 2 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง เชื่อม   

บ้านแมโ่ตว้ หมูท่ี3่ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม ่        

(31) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 5 , บ้านพระบาทตนีนก หมูท่ี่ 10, 

บ้านดอย หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย เชื่อม บ้านทุง่กอลาน

หมูท่ี่ 10 ต าบลลวงเหนอื อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม ่

(32) โครงการปรับผิวจราจรโดยลงดนิลูกรังพร้อมบดอัด 

ชว่งที่ 1  เสน้ทางอุทยานแหง่ชาตดิอยผ้าหม่ปก บ้านหนองพนัง หมูท่ี1่

ต าบลโป่งน้ าร้อน เชื่อม ถนนเลีย่งเมอืงฝาง ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่  

ชว่งที่ 2  เสน้ทางอุทยานแหง่ชาตดิอยผ้าหม่ปก บ้านตน้ผ้ึงใต ้หมูท่ี่ 7 ต าบลโปง่น้ าร้อน

เชื่อม บ้านมว่งชุม หมูท่ี่ 10 ต าบลมอ่นปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่
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(33) โครงการปรับปรุงถนน  บ้านกิว่โป่ง หมูท่ี่ 2 , บ้านแจม่หลวง หมูท่ี่ 6 , บ้านแมล่ะอูบ 

หมูท่ี่ 3 , บ้านเสาแดง หมูท่ี่ 7 , บ้านหว้ยเขยีดแหง้ หมูท่ี่ 5 , บ้านขุนแมร่วม หมูท่ี่ 1

ต าบลแจม่หลวง เชื่อม บ้านหว้ยผา หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

(34) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมป่๊อก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านทับ เชื่อม บ้านเซโซดา  

หมูท่ี่ 9 ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแมแ่จม่  จังหวัดเชยีงใหม ่                   

(35) โครงการปรับปรุงถนน บ้านใหมปู่เลย หมูท่ี่ 19 ต าบลชา่งเคิง่ เชื่อม บ้านกองบอด  

หมูท่ี่ 11 ต าบลปางหนิฝน เชื่อม บ้านแมศ่กึ หมูท่ี่ 6 ต าบลแมศ่กึ อ าเภอแมแ่จม่

จังหวัดเชยีงใหม ่                    

(36) โครงการปรับปรุงถนนหว้ยโป่งไผ่แมเ่จยีงฮาย บ้านโป่งทุง่  หมูท่ี่ 5  ต าบลโป่งทุง่ 

อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม ่ เชื่อม บ้านกองวะ ต าบลแมล่าน อ าเภอลี้

จังหวัดล าพูน                     

(37) โครงการปรับปรุงถนน และท าร่องน้ าฝนขา้งทาง บ้านแมเ่ตาะ หมูท่ี่ 11     

ต าบลเชยีงดาว อ าเภอดอยเตา่ เชื่อม บ้านไตรสภาวคาม หมูท่ี่ 5 ต าบลปิงโคง้

อ าเภอเชยีงดาว   

(38) โครงการปรับปรุงถนน  บ้านโป่งทุง่ หมูท่ี่ 5  ต าบลโป่งทุง่ เชื่อม บ้านฉมิพล ีหมูท่ี่ 4 

ต าบลดอยเตา่  อ าเภอดอยเตา่ จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(39) โครงการปรับปรุงถนน บ้านอุแจะ (หย่อมบ้านผาผ้ึง) หมูท่ี่ 6 ต าบลสบโขง เชื่อม  

บ้านแมล่าน หมูท่ี่ ๓ ต าบลยางเปียง อ าเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

(40) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านฮ่องหา้หลวง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม่

(41) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านหว้ยงู หมูท่ี่ 1 ต าบลแมป่ัง๋ เชื่อมกับ บ้านหว้ยบงใต้

หมูท่ี่ 4 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(42) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านหว้ยงู หมูท่ี่ 1 ต าบลแมป่ัง๋ เชื่อมกับ บ้านแมพ่วก 

หมูท่ี่ 7, บ้านร่มเกลา้ หมูท่ี่ 10, บ้านป่าแขม หมูท่ี่ 4, บ้านลอ้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลแมแ่วน

เชื่อมกับ บ้านสหกรณ์แปลงสอง ต าบนเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(43) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านปางป๋อ หมูท่ี่ 5 เชื่อมบ้านกองลมใหม ่ต าบลเมอืงแหง

อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

(44) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายโครงการพระราชด าริฯ ดอยค า เชื่อมกับ บ้านกองลม

หมูท่ี่ 2 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่
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(45) โครงการปรับเกลีย่ถนนลูกรังสายโป่งถบื ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง เชื่อม บ้านปงพัฒนา

หมูท่ี่ - ต าบลบ้านหลวง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(46) โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดนิลูกรัง ระหวา่งหมูบ่้านผาใต ้หมูท่ี่ 12 

ต าบลท่าตอน อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อมกับ บ้านพนาสวรรค ์หมูท่ี่ 2 

ต าบลแมย่าว อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงราย

(47) โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านผานกกก หมูท่ี่ 9 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม 

เชื่อมกับบ้านใหมส่ันคะยอม หมูท่ี่ 10 ต าบลบ้านปง อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

(48) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมแ่รมหนองหอย หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่รม เชื่อมกับ 

บ้านโป่งไคร้ หมูท่ี่ 5 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม จังหวัเชยีงใหม่

(49) โครงการปรับเกรดถนน บดอัดแนน่ สายบ้านดอยเวยีงผาพัฒนา หมูท่ี่ 18

ต าบลศรีดงเย็น เชื่อมกับ บ้านหว้ยสา้น หมูท่ี่ 1 ต าบลสันทราย อ าเภพร้าว 

จังหวัดเชยีงใหม่

(50) โครงการปรับเกรดถนน บดอัดแนน่ ถนนสายดอยสอยดาวเขา้แหลง่ท่องเที่ยว 

บ้านตน้โชค หมูท่ี่ 5 ต าบลหนองบัว เชื่อมกับ บ้านถ้ าตับเตา หมูท่ี่ 13 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(51) โครงการปรับปรุงผิวจารจรถนนดนิลูกรรัง สายทางบ้านผะนัง หมูท่ี่ 10 ต าบลยางคราม

เชื่อม บ้านไร่หลวง ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอดอยหลอ่ จังหวัดเชยีงใหม่

(52) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดนิลูกรัง สายทางบ้านแพะประทาน หมูท่ี่ 7 ต าบลทุง่ปี้

อ าเภอแมว่าง เชื่อม บ้านหว้ยน้ าขาว หมูท่ี่ 1 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม่

(53) โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดนิลูกรัง บ้านเมอืงงาย หมูท่ี่ 2 ต าบลเมอืงงาย 

เชื่อม บ้านแมม่ะกู ้หมูท่ี่ 12 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(54) โครงการปรับเกรดพร้อมบดอัดถนนดนิลูกรัง บ้านน้ ารู หมูท่ี่ 6 ต าบลเมอืงนะ เชื่อม

บ้านหว้ยตนีตั ง หมูท่ี่ 7 ต าบลทุง่ขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว

(55) โครงการปรับถนนสายเขา้สูแ่หลง่ท่องเที่ยว บ้านป่าเกีย๊ะ หมูท่ี่ 12, บ้านแมแ่พ หมูท่ี่ 11

ต าบลแมน่ะ อ าเภอเชยีงดาว เชื่อม ต าบลอนิทขลิ อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

(56) โครงการปรับถนน บ้านป่าตงึงาม หมูท่ี่ 14 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว เชื่อม

ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(57) โครงการปรับปรุงถนน พร้อมบดอัดดนิลูกรัง บ้านน้ ารู หมูท่ี่ 6 ต าบลเมอืงนะ เชื่อม

บ้านทุง่ขา้วพวง หมูท่ี่ 7 ต.ทุง่ขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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(58) โครงการปรับปรุงถนน พร้อมบดอัดดนิลูกรัง บ้านเมอืงงาย หมูท่ี่ 2 ต าบลเมอืงงาย

เชื่อม บ้านปิงโคง้ หมูท่ี่ 13 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงดาว

(59) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านวาก หมูท่ี่ 4 ต าบลออนกลาง เชื่อม ถนนทางหลวง

ต าบลทาเหนอื อ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชยีงใหม 

(60) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2558

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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2.2 งานขุดลอกล าน้ า/ล าห้วย/ล าเหมืองสาธารณะโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกล 

ของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมก่ืด๊ บ้านทุง่ดนิแดง  หมูท่ี่ 13  เขตเทศบาลต าบลเชยีงดาว 

เชื่อม เขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

(2) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมอ่ดี บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่  6 เขตเทศบาลต าบลเชยีงดาว  

เชื่อม บ้านโรงวัว  หมูท่ี่ 12  ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

(3) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมก่ะ๊ บ้านแมก่ะ๊ หมูท่ี่ 8 ต าบลเชยีงดาว 

เขตเทศบาลต าบลเชยีงดาว เชื่อม  บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 ต าบลเชยีงดาว 

เขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(4) โครงการขุดลอกล าเหมอืงเสยีเลยีคันพนังล าน้ าฝาง ต าบลแมน่าวาง เชื่อม

ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่     

(5) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมว่ังนอ้ย  บ้านสันหา้ง หมูท่ี่ 3 , บ้านป่ากอ๊ หมูท่ี่ 4, 

บ้านใหมโ่พธิ์งาม หมูท่ี่ 6, บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 , บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2  ต าบลบ้านหลวง

เชื่อม บ้านสันปอธง  หมูท่ี่ 2  ต าบลสันตน้หมื้อ  อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่

(6) โครงการขุดลอกล าน้ าหว้ยไคร้ บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่ะ เชื่อม บ้านสันตน้ดู ่

หมูท่ี่ 8 ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่    

(7) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าโป่งน้ าดัง บ้านแมสู่นนอ้ย หมูท่ี่ 3 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง  

จังหวัดเชยีงใหม ่

(8) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าหนองบัวใต ้บ้านหลา่ยฝาง หมูท่ี่ 6 ต าบลแมข่า่ 

ใชป้ระโยชน ์ร่วมกับ บ้านป่ารวก หมูท่ี่ 5  เทศบาลต าบลปงต า  อ าเภอไชยปราการ   

(9) โครงการขุดลอกล าเหมอืงเด็กชาย บ้านดอนจนื หมูท่ี่ 3, บ้านป่าเก็ดถี ่หมูท่ี่ 7 

ต าบลหนองผ้ึง เชื่อม บ้านกูเ่สอื หมูท่ี่ 1 ต าบลยางเนิ้ง อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

(10) โครงการขุดลอกล าเหมอืงงู บ้านศรีบัวเงนิ หมูท่ี่ 2 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืง เชื่อม

บ้านเชยีงขาง หมูท่ี่ 7 บ้านศรีบุญเรือง หมูท่ี่ 3 บ้านศรีสองเมอืง หมูท่ี่ 2 

บ้านตน้โชคหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภ ีเชื่อม บ้านหนองป่าแสะ 

หมูท่ี่ 1 ต าบลชมภู อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่                       

(11) โครงการขุดลอกล าเหมอืงกอปู ๋ บ้านสันกาวาฬ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมก่า๊ เชื่อม 

บ้านตน้กอก หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

(12) โครงการขุดลอกล าเหมอืงท่ากา๋น บ้านป่ากลว้ย หมูท่ี่ 13 ต าบลแมก่า๊ เชื่อม  

ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่
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(13) โครงการขุดลอกล าเหมอืงคลองหญา้เหลี้ยว  บ้านหนองตอง  หมูท่ี่ 3 , บ้านเกาะ  , 

หมูท่ี่ 5 บ้านป่าลาน หมูท่ี่ 4 , บ้านท่าขี่นาค หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง

เชื่อม บ้านแมข่อ่งเหนอื หมูท่ี่ 11 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(14) โครงการขุดลอกล าเหมอืงหลวง-ล าเหมอืงป่าจู้ ต าบลน้ าบ่อหลวง เขตเทศบาลต าบล

สันป่าตอง เชื่อม ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(15) โครงการขุดลอกล าเหมอืงบ้านทุง่ออ้ หมูท่ี่ 1 ต าบลสันกลาง เชื่อม ล าเหมอืงเขตต าบล

ทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง, ล าเหมอืงบ้านแมกุ่ง้บก หมูท่ี่ 2 ต าบลสันกลาง เชื่อม 

ล าเหมอืงเขตต าบลยุหวา่ และต าบลทุง่ตอ้ม, ล าเหมอืงบ้านหนองเขยีว หมูท่ี่ 8

ต าบลสันกลาง เชื่อม ต าบลหารแกว้ อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

(16) โครงการขุดลอกล าเหมอืงแมด่อกแดง เชื่อม ระหวา่งเทศบาลต าบลป่าป้อง

ต าบลเชงิดอย, ต าบลดอยสะเก็ด, ต าบลสงา่บ้าน, ต าบลตลาดใหญ,่ ต าบลแมค่อื

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม ่

(17) โครงการขุดลอกล าเหมอืงฮ่องหา้ บ้านตน้เปา หมูท่ี่ 1 ต าบลตน้เปา เชื่อม บ้านสันโป่ง

หมูท่ี่ 8 ต าบลสันปูเลย อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

(18) โครงการขุดลอกล าน้ าแมปู่คา บ้านปูคาเหนอื หมูท่ี่ 5 ต าบลแมปู่คา เชื่อม  

บ้านป่าสักขวาง หมูท่ี่ 13 ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่      

(19) โครงการขุดลอกล าน้ าแมห่นองหาร บ้านป่าป๋อ หมูท่ี่ 12 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่

ถงึ เขตตดิตอ่เทศบาลเมอืงแมโ่จ ้ อ าเภอสันทราย  จังหวัดเชยีงใหม ่                    

(20) โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ บ้านแพะเจดย์ี หมูท่ี่ 6 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่         

(21) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ าไวใ้ชเ้พื่อการเกษตรบริเวณ

บ้านดอนเจยีง หมูท่ี่ 8  ต าบลสบเปิง  อ าเภอแมแ่ตง  จังหวัดเชยีงใหม ่                

(22) โครงการปรับปรุงสภาพล าหว้ยแมเ่หยีะ – แมข่ัวเดง้ บ้านท่าใหมอ่ ิหมูท่ี่ 5, 

บ้านดอนชัย หมูท่ี่ 4 , บ้านป่าแดดใต ้หมูท่ี่ 7  ต าบลป่าแดด  อ าเภอเมอืง  เชื่อม   

บ้านสันผักหวานนอ้ย หมูท่ี่ 7  ต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

(23) โครงการขุดลอกล าเหมอืง บ้านตน้กุก หมูท่ี่ 7 ต าบลสุเทพ เชื่อม บ้านป่าเป้า 

หมูท่ี่10 ต าบลแมเ่หยีะ  อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม ่                   

(24) โครงการขุดลอกล าเหมอืงแมกุ่ง้ บ้านบ่อน้ าหลวง หมูท่ี่ 2 ต าบลน้ าบ่อหลวง เชื่อม   

บ้านป่าตัน หมูท่ี่ 4 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่
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(25) โครงการขุดลอกล าเหมอืงศรีหมืน่ บ้านแพะสันใหม ่หมูท่ี่ 3 ต าบลบ่อน้ าหลวง 

อ าเภอสันป่าตอง  เชื่อม บ้านหว้ยสม้  หมูท่ี่ 5  ต าบลสันกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(26) โครงการขุดลอกล าเหมอืงกุง้ ต าบลทุง่ตอ้ม เชื่อม ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(27) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมน่้ าฝาง บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 10 ต าบลศรีดงเย็น 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม ่                       

(28) โครงการขุดลอกหนองสาด บ้านอา่ย หมูท่ี่ 5 ต าบลศรีดงเย็น อ าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชยีงใหม่

(29) โครงการขุดลอก บ้านปางขี้เหล็ก หมูท่ี่ 1 ต าบลทุง่ปี้ เชื่อม บ้านเตาไห หมูท่ี่ 6  

ต าบลทุง่รวงทอง อ าเภอแมว่าง  จังหวัดเชยีงใหม่

(30) โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์(วังมะหลอด) บ้านสันป่ากอ่ หมูท่ี่ 2

ต าบลแมค่ะ เชื่อม บ้านสันตน้ดู ่หมูท่ี่ 8, บ้านใหมส่ันตน้ดู ่หมูท่ี่ 11 ต าบลสันทราย

เชื่อม บ้านปางผ้ึง หมูท่ี่ 16 ต าบลเวยีง  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

(31) โครงการขุดบ่อเพื่อป้องกันทางน้ าไหลบ่าเขา้หมูบ่้าน และเก็บกักไวใ้ชท้างการเกษตร 

บ้านไร่  หมูท่ี่ 10  ต าบลท่าผา  อ าเภอแมแ่จม่  จังหวัดเชยีงใหม ่  

(32) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ า  บ้านสามสบ  หมูท่ี่ 1  ต าบลท่าผา  อ าเภอแมแ่จม่  

จังหวัดเชยีงใหม ่

(33) โครงการขุดลอกล าน้ าแมก่ลาง  ต าบลขว่งเปา , ต าบลบ้านหลวง , ต าบลดอยแกว้ , 

ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม ่

(34) โครงการขุดลอกล าน้ าแมแ่ตง  บ้านมว่งป็อก หมูท่ี่ 3, บ้านปางป๋อ หมูท่ี่ 5 

ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม ่

(35) โครงการขุดลอกล าเหมอืง บ้านวัวลาย หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองหาร เชื่อม บ้านคันธรส 

หมูท่ี่ 1, หมูท่ี่ 10, หมูท่ี่ 11, หมูท่ี่ 9 , หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง  

เชื่อม บ้านแมข่อ่งกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่      

(36) โครงการขุดลอกล าเหมอืงคลองย่าเหลว บ้านหนองตอง ซอยทุง่ดนิทอง หมูท่ี่ 3 ผ่าน 

หมูท่ี่ 5, หมูท่ี่ 4,หมูท่ี่ 6, (ล าเหมอืงกลาง) ผ่าน หมูท่ี่ 7, หมูท่ี่ 9, หมูท่ี่ 8, หมูท่ี่ 14 

ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง เชื่อม หมูท่ี่ 9, หมูท่ี่ 11 ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่                           
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(37) โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่าว บ้านเมอืงหนอง หมูท่ี่ 10 ต าบลแมส่าว เชื่อมกับ

บ้านดอยแกว้ หมูท่ี่ 1 ต าบลแมอ่าย อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(38) โครงการขุดลอกล าน้ าหว้ยขุน่ ต าบลแมส่าว เชื่อมกับ ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม่

(39) โครงการขุดลอกล าน้ าแมพ่วก บ้านแมพ่วก หมูท่ี่ 7 ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม่

(40) โครงการขุดลอกล าน้ าแมโ่กน๋ บ้านป่าเสี้ยว หมูท่ี่ 3 ต าบลเวยีง เชื่อมกับ บ้านแมง่ัด

หมูท่ี่ 4 ต าบลทุง่หลวง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(41) โครงการขุดลอกล าน้ าบ้านกองลมใหม ่หมูท่ี่ 10 เชื่อมกับ บ้านกองลม หมูท่ี่ 2

ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

(42) โครงการขุดลอกอา่งเก็ลน้ าบ้านกองแฮะ บ้านจั่น หมูท่ี่ 7 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(43) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าเกษตรมหาวทิยาลับเชยีงใหม ่บ้านโป่งแยงนอก หมูท่ี่ 2

ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(44) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าฮ่องป่ายาง บ้านมติรภาพ หมูท่ี่ 12 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

จังหวัดเชยีงใหม่

(45) โครงการขุดลอกล าเหมอืงฝายหนิ บ้านสันมะกอกหวน หมูท่ี่ 9 ต าบลแมง่อน

ต าบลแมง่อน เชื่อมกับ ล าเหมอืงบ้านสันมว่ง หมูท่ี่ 3, บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ 9, 

บ้านมติรภาพ หมูท่ี่ 12 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(46) โครงการขุดลอกล าเหมอืงฝายแมท่ะลบ บ้านแมท่ะลบ หมูท่ี่ 1 ต าบลทะลบ เชื่อมกับ

บ้านท่า หมูท่ี่ 2 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(47) โครงการขุดลอกล าเหมอืง บ้านป่าแดง หมูท่ี่ 8 ต าบลแมท่ะลบ อ าเภอไชยปราการ 

เชื่อม บ้านเดน่ หมูท่ี่ 8 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(48) โครงการขุดลอกล าเหมอืงร้องและล าเหมอืงกลาง บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7, 

บ้านตน้ขาม หมูท่ี่ 5, บ้านซาง หมูท่ี่ 4, บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 3, บ้านสันคะยอม

หมูท่ี่ 2 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(49) โครงการขุดลอกล าเหมอืงลาว บ้านปากทางสะลวง หมูท่ี่ 7, บ้านขี้เหล็กนอ้ย หมูท่ี่ 1,

บ้านขี้เหล็กหลวง หมูท่ี่ 6 เชื่อมบ้านตน้ขามหมูท่ี่ 5 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(50) โครงการขุดลอกน้ าแมซ่อ้น บ้านใหม ่หมูท่ี่ 3 เชื่อมบ้านแมซ่อ้น หมูท่ี่ 4 เชื่อม

ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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(51) โครงการขุดลอกล าน้ าปิง ต าบลทุง่ขา้วพวง เชื่อมต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม่

(52) โครงการขุดลอกล าน้ าแมข่อ้น ชว่งอา่งเก็บน้ าแมข่อ้น หมูท่ี่ 4 ต าบลเมอืงงาย เชื่อม

บ้านปิงโคง้ หมูท่ี่ 13 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(53) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าประจ าหมูบ่้าน องคก์ารบริหารสว่นต าบลออนกลาง 

บ้านออนกลาง หมูท่ี่ 9 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน จังหวัดเชยีงใหม่

(54) โครงการขุดลอกตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2558

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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2.3 งานขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้ 

(1) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 เขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลเชยีงดาว

อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

(2) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 เขตเทศบาลต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม ่หมูท่ี่ 1 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(4) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหลวง หมูท่ี่ 4 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(5) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคายใน หมูท่ี่ 2 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่

(6) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านจอเจริญ หมูท่ี่ 16 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่

(7) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 8 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่

(8) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคายนอกพัฒนา หมูท่ี่ 15 ต าบลแมน่าวาง อ าเภอแมอ่าย 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(9) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านท่าสะแล หมูท่ี่ 11 ต าบลเวยีง อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

(10) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไร่ หมูท่ี่ 12 ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

(11) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันป่าเกีย๊ะ หมูท่ี่ 11 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

(12) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

(13) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีค าชมพู หมูท่ี่ 3 ต าบลป่าบง อ าเภอสารภ ีจังหวัดเชยีงใหม ่

(14) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมะขุนหวาน หมูท่ี่ 5 ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(15) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านน้ าริน หมูท่ี่ 2 ต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม ่

(16) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดงหลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลหางดง อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม ่

(17) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกอสะเลยีม หมูท่ี่ 8 ต าบลบวกคา้ง อ าเภอสันก าแพง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(18) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณที่สาธารณะ บ้านร้องวัวแดง หมูท่ี่ 3 ต าบลร้องวัวแดง 

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

(19) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองโคง้ หมูท่ี่ 2 ต าบลตน้เปา อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

(20) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเหนอื หมูท่ี่ 5, หมูท่ี่ 6 ต าบลสันก าแพง 

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

(21) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโจ ้หมูท่ี่ 5 ต าบลสันทรายนอ้ย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม ่
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(22) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีทรายมูล หมูท่ี่ 6 ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(23) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณสุสานชา่งเคีย่น บ้านชา่งเคีย่น หมูท่ี่ 1 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่

(24) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณวัดเจ็ดยอด บ้านเจ็ดยอด หมูท่ี่ 2 

ต าบลชา้งเผือก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม ่

(25) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านเหลา่ หมูท่ี่ 4 ต าบลเมอืงกา๋ย อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่

(26) โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสบเลมิ หมูท่ี3่ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่

(27) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านน้ าแพร่ หมูท่ี่ 4 ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่

(28) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเหลา่ หมูท่ี่ 10 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม ่

(29) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเจดย์ีเนิ้ง หมูท่ี่ 9 ต าบลบ้านแม อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(30) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้ยไผ่ หมูท่ี่ 2 , บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 3  

ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม ่

(31) โครงการเจาะบ่อบาดาล ของ องคก์ารบริหารสว่นต าบลโป่งน้ าร้อน บ้านดอน หมูท่ี่ 2 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(32) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองไหว หมูท่ี่ 12 ต าบลแมแ่ฝก อ าเภอสันทราย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(33) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องเม็ง หมูท่ี่ 2 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(34) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ บ้านอมขูด หมูท่ี่ 1 ต าบลกองแขก

อ าเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

(35) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ บ้านโมง่หลวง หมูท่ี่ 6 ต าบลกองแขก 

อ าเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

(36) โครงการขุดเจาบ่อบาดาล บ้านหนองเต็ง หมูท่ี่ 3 ต าบลแมส่าว อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่

(37) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านโป่งเย็น  หมูท่ี่ 3  ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่

(38) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านดงป่าแดง  หมูท่ี่ 8  ต าบลบ้านโป่ง  อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(39) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเปียงหลวง หมูท่ี่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่
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(40) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านกองลม หมูท่ี่ 2  ต าบลเมอืงแหง  อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(41) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านบ่อปุ ๊หมูท่ี่ 1 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่

(42) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสบสา หมูท่ี่ 9 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่

(43) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ภายในต าบลออนกลาง บ้านออนกลาง หมูท่ี่ 7, 

บ้านออนกลาง หมูท่ี่ 8, บ้านออนกลางเหนอื หมูท่ี่ 11 ต าบลออนกลาง อ าเภอแมอ่อน

จังหวัดเชยีงใหม ่

(44) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านชา่งค านอ้ย หมูท่ี่ 4 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(45) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตน้เฮือด หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(46) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้ยน้ าขาว หมูท่ี่ 1 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม ่

(47) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยางคราม หมูท่ี่ 3 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม ่

(48) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนศรีสะอาด ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(49) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแมน่ะ หมูท่ี่ 2 ต าบลแมน่ะ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(50) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่ท าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลโป่งน้ าร้อน หมูท่ี่ 2

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่

(51) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพนัง หมูท่ี่ 1 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(52) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตา่งๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายใน

ปีงบประมาณ 2558
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ป ี2559

2.1 งานปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยน้ าริน หมูท่ี่ 16 ต าบลปิงโคง้ เชื่อม  

บ้านทุง่หลุก (ปางแดง) หมูท่ี่ 9 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่  

(2) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมจ่า (หย่อมบ้านปางเบาะ) หมูท่ี่ 4 ต าบลทุง่ขา้วพวง    

เชื่อม หย่อมบ้านโป่งอาง หมูท่ี่ 5 ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม ่

(3) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยปู หมูท่ี่ 1 ต าบลท่าตอน เชื่อม บ้านสันป่าเหยีว 

หมูท่ี่ 4, บ้านสันโคง้ หมูท่ี่ 6 , บ้านชัยสถาน หมูท่ี่ 7 , บ้านมงคลนมิติ  หมูท่ี่ 10  

ต าบลมะลกิา อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม ่  

(4) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยไคร้ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมค่ะ เชื่อม บ้านเดน่เวยีงไชย 

หมูท่ี่ 2 ต าบลแมข่า่  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม ่      

(5) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองฮ่าง หมูท่ี่ 10 ต าบลแมค่ะ เชื่อม บ้านปางสัก 

หมูท่ี่ 8 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ่               

(6) โครงการปรับปรุงถนน บ้านสันตน้เปา หมูท่ี่ 7 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง เชื่อม   

บ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 6 ต าบลปงต า  อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม ่       

(7) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองคริซูใน หมูท่ี่ 10 , บ้านขุนป๋วย หมูท่ี่ 3 ,    

บ้านแมมู่ต หมูท่ี่ 6 ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมงิ เชื่อม บ้านมอ่นยะ หมูท่ี่ 13 

 ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง จังหวัดเชยีงใหม ่

(8) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยตอง หมูท่ี่ 10, บ้านขุนป๋วย หมูท่ี่ 3, บ้านแมมู่ต 

หมูท่ี่ 6 บ้านมอ่นยะ  หมูท่ี่ 13  ต าบลแมว่นิ อ าเภอแมว่าง เชื่อม บ้านผาหมอน 

หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

(9) โครงการปรับปรุงถนน สายเลยีบคลองชลประทาน เชื่อม ระหวา่ง อบต.สันก าแพง,

องคก์ารบริหารสว่นต าบลสันก าแพง , เทศบาลต าบลสันก าแพง และ ต าบลแชช่า้ง

อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่

(10) โครงการปรับปรุงถนน บ้านโปง หมูท่ี่ 6 ต าบลป่าไผ่ เชื่อม บ้านวเิวก หมูท่ี่ 8 ,    

บ้านเกษตรใหม ่หมูท่ี่ 10 , บ้านดอยนอ้ย หมูท่ี่ 13 , บ้านหนองหาร หมูท่ี่ 7  

ต าบลหนองหาร,บ้านแพะหว้ยบง หมูท่ี่ 8 ต าบลแมแ่ฝกใหม ่ อ าเภอสันทราย

จังหวัดเชยีงใหม ่        

(11) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมป่ัง๋ หมูท่ี่ 5 เชื่อม บ้านหว้ยงู หมูท่ี่ 1  ต าบลแมป่ัง๋    

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่ 
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(12) โครงการปรับปรุงถนน บ้านเวยีงผาพัฒนา หมูท่ี่ 18  ต าบลศรีดง อ าเภอไชยปราการ

เชื่อม ต าบลสันทราย  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(13) โครงการปรับปรุงถนน บ้านสันปูเลย  หมูท่ี่ 9  ต าบลดอนเปา  อ าเภอแมว่าง เชื่อม  

บ้านหว้ยหยวก หมูท่ี่ 7  ต าบลแมว่าง  อ าเภอแมว่าง  จังหวัดเชยีงใหม ่             

(14) โครงการปรับปรุงถนนสายเลยีบล าน้ าฝาง  บ้านหว้ยปู หมูท่ี่ 1 , บ้านหว้ยมะเฟอืง  

หมูท่ี่ 2 , บ้านท่าตอน หมูท่ี่ 3  ต าบลท่าตอน เชื่อม บ้านคายใน หมูท่ี่ 2  

ต าบลแมน่าวาง  อ าเภอแมอ่าย  จังหวัดเชยีงใหม ่    

(15) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมน่าจรเหนอื  หมูท่ี่ 16, บ้านแมแ่ฮเหนอื  หมูท่ี่ 3    

ต าบลแมน่าจร อ าเภอแมแ่จม่  เชื่อม บ้านแมว่นิ อ าเภอแมว่าง  จังหวัดเชยีงใหม ่     

(16) โครงการปรับเกรดถนนสาย บ้านหนองบัวค า หมูท่ี่ 5  ต าบลท่าเดือ่  อ าเภอดอยเตา่  

เชื่อมเขตพื้นที่  ต าบลยางเปียง  อ าเภออมกอ๋ย                        

(17) โครงการปรับเกรดถนนสาย บ้านดอยหลวง หมูท่ี่ 4  ต าบลมดืกา  เชื่อม

พื้นที่อุทยานแหง่ชาตแิมป่ิง  ต าบลดอยเตา่  อ าเภอดอยเตา่  จังหวัดเชยีงใหม ่      

(18) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม 

บ้านหนองชา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม  จังหวัดเชยีงใหม ่    

(19) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม 

บ้านปางแหว หมูท่ี่ 3 ต าบลแมแ่รม  อ าเภอแมริ่ม  จังหวัดเชยีงใหม ่  

(20) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย เชื่อมบ้านสะลวงนอก

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่  

(21) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหว้ยทราย หมูท่ี่ 3 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม 

บ้านหนองอาบชา้ง หมูท่ี่ 1 ต าบลสันโป่ง อ าเภอแมริ่ม  จังหวัดเชยีงใหม ่

(22) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านโป่งไฮ หมูท่ี่ 15 ต าบลแมส่าว เชื่อมกับ บ้านจะนะ

หมูท่ี่ 12 ต าบลแมอ่าย อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(23) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านสามลี ่หมูท่ี่ 11 ต าบลแมแ่วน อ าเภอพร้าว 

จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อมกับ อ าเภอเวยีงป่าเป้า จังหวัดเชยีงราย

(24) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านหว้ยบงเหนอื หมูท่ี่ 3 ต าบลเขื่อนผาก เชื่อมกับ

บ้านสหกรณ์ด าริ หมูท่ี่ 7 ต าบลน้ าแพร่ เชื่อมกับ บ้านป่าลัน หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าตุม้

อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(25) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายน้ าตกแมล่าด เชื่อมบ้านสันดวงด ีหมูท่ี่ 1

ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่
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(26) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายวัดพระธาตุนายาง เชื่อมบ้านหว้ยหก หมูท่ี่ 5

ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

(27) โครงการปรับปรุงถนน บ้านโป่งไคร้ หมูท่ี่ 5 , บ้านบวกเตย๋ หมูที่ 8 ต าบลโป่งแยง

อ าเภอแมริ่ม เชื่อมกับ เขตเทศบาลต าบลสะเมงิใต ้อ าเภอสะเมงิ จังหวัดเชยีงใหม่

(28) โครงการปรับปรุงถนน บ้านบวกจั่น หมูท่ี่ 7, บ้านกองแหะ หมูท่ี่ 4 ต าบลโป่งแยง

เชื่อมกับ บ้านแมข่นลิเหนอื หมูท่ี่ 6 ต าบลบ้านโป่ง อ าเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม่

(29) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พร้อมบดอัด สายบ้านดงป่าสัก หมูท่ี่ 9 ต าบลศรีดงเย็น

เชื่อม บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(30) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พร้อมบดอัด บ้านดง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมท่ะลบ เชื่อม

บ้านท่า หมูท่ี่ 2 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(31) โครงการปรับเกรดถนนลูกรัง พร้อมบดอัดแนน่ บ้านแมจ่า (บ.ปางเบาะ) หมูท่ี่ 4

ต าบลทุง่ขา้วพวง ถงึ บ้านขุนครอง หมูท่ี่ 6 ต าบลทุง่ขา้วพวง อ าเภอเชยีงดาว

เชื่อม บ้านเวยีงแหง หมูท่ี่ 4 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

(32) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2559
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2.2 งานขุดลอกล าน้ า/ล าห้วย/ล าเหมืองสาธารณะโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกล 

ของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการขุดลอกล าหว้ยแมน่าวาง บ้านโปงพัฒนา หมูท่ี่ 10 บ้านใหมท่รายค า หมูท่ี่ 8

บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2 , บ้านหลวง หมูท่ี่ 1 , บ้านป่าแดด หมูท่ี่ 2 , ต าบลบ้านหลวง 

เชื่อม บ้านสันปอธง หมูท่ี่ 2 ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(2) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ า บ้านสันตน้เปา หมูท่ี่ 7 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง ร่วมกับ

บ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 6 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(3) โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะประโยชน ์บ้านป่าสักขวาง หมูท่ี่ 13          

ต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชยีงใหม่

(4) โครงการขุดลอกล าน้ าแมกุ่ง้ ต าบลทุง่ตอ้ม เชื่อม ต าบลแมก่า๊ อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(5) โครงการขุดลอกล าเหมอืงหว้ยนางู บ้านหว้ยดนิหมอ้ หมูท่ี่ 16 เชื่อม บ้านป่าคา 

หมูท่ี่ 3 ต าบลแมต่ืน่ อ าเภออมกอ๋ย จังหวัดเชยีงใหม่

(6) โครงการขุดลอกหว้ยแมม่าลัย บ้านบวกหมื้อ หมูท่ี่ 1 เชื่อม บ้านแมม่าลัย หมูท่ี่ ๒    

ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม่

(7) โครงการขุดลอกหว้ยซา้น บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ ๙ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแมแ่ตง

จังหวัดเชยีงใหม่

(8) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ า วัดหว้ยไร่ บ้านหว้ยไร่ หมูท่ี่ ๙ ต าบลขี้เหล็ก 

อ าเภอแมแ่ตง จังหวัดเชยีงใหม ่

(9) โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่าว ต าบลแมส่าว เชื่อมกับ ต าบลสันตน้หมื้อ อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม่

(10) โครงการขุดลอกเลยีบล าน้ าฝาง ต าบลสันตน้หมื้อ เชื่อมกับ ต าบลแมน่าวาง

อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

(11) โครงการขุดลอกล าหว้ยบง  ต าบลแมแ่วน  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชยีงใหม่

(12) โครงการขุดลอกหนองกลางแพะ  ต าบลแมแ่วน  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชยีงใหม่

(13) โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่า บ้านป่ามว่ง หมูท่ี่ 5 ต าบลแมแ่รม เชื่อมกับ บ้านท่าไคร้

หมูท่ี่ 2 ต าบลแมส่า อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(14) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ า บ้านแมแ่อน หมูท่ี่ 4 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(15) โครงการขุดลอกล าเหมอืงแมข่า่นอ้ย บ้านสันมะกอกหวาน หมูท่ี่ 9 ต าบลแมง่อน เชื่อม

หนองน้ าเก็บน้ าบวกหา้ บ้านดงป่าลัน หมูท่ี่ 2 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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(16) โครงการขุดลอกล าน้ าหว้ยเดือ่ บ้านเดน่เวยีงไชย หมูท่ี่ 8 ต าบลแมข่า่ เชื่อม บ้านป่าแดง

หมูท่ี่ 2 ต าบลแมท่ะลบ เชื่อม บ้านป่ารวก หมูท่ี่ 5 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ

จังหวัดเชยีงใหม่

(17) โครงการขุดลอกล าเหมอืงกลาง บ้านทรายขาว หมูท่ี่ 7 ต าบลปงต า เชื่อมกับ

เขตเทศบาลต าบลไชยปราการ อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(18) โครงการขุดลอกล าเหมอืงสายหนองควายตก บ้านกิว่จ าปี หมูท่ี่ 10 ต าบลศรีดงเย็น

เชื่อม เขตเทศบาลต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(19) โครงการขุดลอกล าน้ าแมริ่มและล าน้ าแมฮ่าว บ้านกาดฮาว หมูท่ี่ 4 ต าบลสะลวง

อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(20) โครงการขุดลอกน้ าปิงบริเวณสบหนอง เทศบาลต าบลเชยีงดาว บ้านวังจอ๊ม หมูท่ี่ 4 

เชื่อม องคก์ารบริหารสว่นต าบลเชยีงดาว บ้านมว่งฆอ้ง หมูที่ 3 อ าเภอเชยีงดาว 

จังหวัดเชยีงใหม่

(21) โครงการขุดลอกล าน้ าแมป่ิง บ้านทุง่ขา้วพวง หมูท่ี่ 3 ต าบลทุง่ขา้วพวง เชื่อม

บ้านปิงโคง้ หมูท่ี่ 13 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(22) โครงการขุดลอกล าหว้ยกัง้ ณ บ้านหนองพนัง หมูท่ี่ 1 เชื่อม บ้านดอน หมูท่ี่ 2 

ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(23) โครงการขุดลอกตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2559

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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2.3 งานขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้ 

(1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองบัว หมูท่ี่ 3 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านปางมะริว หมูท่ี่ 2 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว 

จังหวัดเชยีงใหม่

(3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง  

จังหวัดเชยีงใหม่

(4) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าแงะ หมูท่ี่ 3 อ าเภอแมค่ะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(5) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านดงป่าลัน หมูท่ี่ 2 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง  

จังหวัดเชยีงใหม่

(6) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร้องออ้ หมูท่ี่ 5 ต าบลแมสู่น อ าเภอฝาง          

จังหวัดเชยีงใหม่

(7) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านนันทาราม หมูท่ี่ 4 ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภ ี

จังหวัดเชยีงใหม่

(8) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีบุญเรือง หมูท่ี่ 3 ต าบลไชยสถาน อ าเภอสารภ ี

จังหวัดเชยีงใหม่

(9) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกาด  หมูท่ี่ 6  ต าบลขุนคง , บ้านแพะ หมูท่ี่ 9       

ต าบลขุนคง อ าเภอแมว่าง  จังหวัดเชยีงใหม ่

(10) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองโขง หมูท่ี่ 3 , บ้านสารภ ี หมูท่ี่ 4  ต าบลขุนคง

อ าเภอแมว่าง  จังหวัดเชยีงใหม่

(11) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านแมฮ้่อยเงนิใต ้หมูท่ี่ 2 ต าบลแมฮ้่อยเงนิ        

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(12) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบนพระธาตุดอยนอ้ย บ้านมว่งเขยีว หมูท่ี่ 4         

ต าบลร้องวัวแดง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(13) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันป่าสัก หมูท่ี่ 6 ต าบลสันทรายหลวง 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่

(14) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านฟา้มุย่ หมูท่ี่ 1 ต าบลหนองจอ๊ม อ าเภอสันทราย 

จังหวัดเชยีงใหม่

(15) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองพันเงนิ หมูท่ี่ 13 ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันป่าตอง

จังหวัดเชยีงใหม ่
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(16) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุง่ยาว หมูท่ี่ 8 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชยีงใหม่

(17) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแมข่ ิหมูท่ี่ 1 ต าบลศรีดงเย็น  อ าเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชยีงใหม่

(18) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกองแขกเหนอื  หมูท่ี่ 7 ต าบลกองแขก 

อ าเภอแมแ่จม่ จังหวัดเชยีงใหม ่                           

(19) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกองแขกใต ้ หมูท่ี่ 11 ต าบลกองแขก อ าเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่ 

(20) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านร่ าเปิง  หมูท่ี่ 6 ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแมแ่ตง           

จังหวัดเชยีงใหม่

(21) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปางมว่ง  หมูท่ี่ ๒  ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง       

จังหวัดเชยีงใหม่

(22) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านตน้ลาน  หมูท่ี่ 7 ต าบลสบเปิง อ าเภอแมแ่ตง     

จังหวัดเชยีงใหม่

(23) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านดง  หมูท่ี่ 5  ต าบลแมส่าว  อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(24) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านแมเ่หยีะ  หมูท่ี่ 2   ต าบลแมแ่วน  อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(25) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านแมป่าค ี หมูท่ี่ 12  ต าบลสันทราย  อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(26) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านจอง  หมูท่ี่ 2  ต าบลเปียงหลวง  อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(27) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านปางป๋อ  หมูท่ี่ 5  ต าบลแสนไห  อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(28) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโป่งแยงใน หมูท่ี่ 1 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(29) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมว่งค า หมูท่ี่ 3 ต าบลโป่งแยง อ าเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(30) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่
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(31) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองปลามัน หมูท่ี่ 2 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแมริ่ม

จังหวัดเชยีงใหม่

(32) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนชัย หมูท่ี่ 5 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม่

(33) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหมด่อนชัย หมูท่ี่ 8 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหลอ่

จังหวัดเชยีงใหม่

(34) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอน หมูท่ี่ 2 ต าบลเชยีงดาว อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม่

(35) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเมอืงคอง หมูท่ี่ 2 ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม่

(36) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตา่งๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายใน

ปีงบประมาณ 2559

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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ป ี2560

2.1 งานปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมก่อนหนองแขม หมูท่ี่ 11 ต าบลเมอืงนะ เชื่อม

บ้านหนองเตา่  หมูท่ี่ 15 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(2) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมแ่อน หมูท่ี่ 4 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านนาหกึ 

หมูท่ี่ 1 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่

(3) โครงการปรับปรุงถนน หลังวัดแมแ่อน หมูท่ี่ 4 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านปางแหว

หมูท่ี่ 3 ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่                     

(4) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านสะลวงนอก  

หมูท่ี่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(5) โครงการปรับปรุงถนน บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ ๙ ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(6) โครงการปรับปรุงถนน บ้านออ้ย หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม    

ต าบลสะลวง ต าบลสันโป่ง ต าบลแมแ่รม อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(7) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหนองชา้ง หมูท่ี่ 7 ต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง เชื่อม 

บ้านแมกุ่ง้นอ้ย หมูท่ี่ 9 ต าบลทุง่ตอ้ม อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชยีงใหม่

(8) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านทรายทอง หมูท่ี่ 7 ต าบลเขื่อนผาก เชื่อมกับ

บ้านทุง่หา้ หมูท่ี่ 5 ต าบลป่าตุม้ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่

(9) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านดงป่าแดง หมูท่ี่ 8 ต าบลบ้านโป่ง เชื่อมกับ 

บ้านหนองครก หมูท่ี่ 10 และหนองปิด หมูท่ี่ 2 ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม่

(10) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ต าบลเมอืงคอง อ าเภอเชยีงดาว เชื่อมบ้านหว้ยย่าไทร

หมูท่ี่ 5 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวัดเชยีงใหม่

(11) โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง บ้านน้ าบ่อใหม ่หมูท่ี่ 5 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อมบ้านเมอืงนอ้ย ต าบลเวยีงเหนอื อ าเภอปาย จังหวัดแมฮ่่องสอน

(12) โครงการปรับปรุงถนน บ้านหัวฝาย หมูท่ี่ 5 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านสะลวง

ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(13) โครงการปรับปรุงถนน บ้านแมแ่อน หมูท่ี่ 4 ต าบลหว้ยทราย เชื่อม บ้านนาหกึ 

หมูท่ี่ 1 ต าบลสะลวง อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่
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(14) โครงการบดอัดดนิถนนลูกรัง ถนนเชื่อมระหวา่งต าบล บ้านใหมห่ลา่ยฝาง หมูท่ี่ 10, 

บ้านหนองออ้ม หมูท่ี่ 11 ต าบลแมข่า่ เชื่อม บ้านแมป่่าไผ่ หมูท่ี่ 11, 

บ้านดอยป่าไผ่ หมูท่ี่ 15 ต าบลแมค่ะ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(15) โครงการปรับปรุงซอ่มแซมผิวจราจรดนิลูกรังบดอัดแนน่ ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง

จังหวัดเชยีงใหม่

 ช่วงท่ี 1 ถนนภายในหมูบ่้าน สายหนองแสล็ป บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ 9, บ้านสันตน้เปา

หมูท่ี่ 7 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง เชื่อม บ้านหว้ยมว่ง หมูท่ี่ 6 ต าบลปงต า 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

 ช่วงท่ี 2 ถนนสายทุง่ป้าง บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ 9 เชื่อม ถนนคลองชลประทาน

บ้านสันมว่ง หมูท่ี่ 3, บ้านมติรภาพ หมูท่ี่ 12 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

(16) โครงการปรับเกรดถนน พร้อมลงลูกรัง บ้านเชยีงหมัน้ หมูท่ี่ 5 เชื่อม อุทยานดอยเวยีงผา

บ้านแมท่ะลบ หมูท่ี่ 1, บ้านหนองป่าซาง หมูท่ี่ 8 ต าบลแมท่ะลบ อ าเภอไชยปราการ

จังหวัดเชยีงใหม่

(17) โครงการปรับเกรดถนน พร้อมลงลูกรัง บ้านหว้ยบง หมูท่ี่ 7 ต าบลปงต า 

อ าเภอไชยปราการ เชื่อม บ้านแมง่อนขี้เหล็ก หมูท่ี่ 4 ต าบลแมง่อน อ าเภอฝาง

จังหวัดเชยีงใหม่

(18) โครงการปรับเกรดถนน พร้อมบดอัด บ้านป่าแดง หมูท่ี่ 2 ต าบลแมท่ะลบ 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม ่เชื่อมกับ ต าบลหัวฝาย อ าเภอแมส่รวย 

จังหวัดเชยีงราย

(19) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2560

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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2.2 งานขุดลอกล าน้ า/ล าห้วย/ล าเหมืองสาธารณะโดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกล 

ของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้

(1) โครงการขุดลอกล าน้ าแมก่ลาง ต าบลบ้านหลวง เชื่อม ต าบลดอยแกว้ เชื่อม

ต าบลสบเตีย๊ะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่

(2) โครงการขุดลอกหนองบัวใต ้บ้านหลา่ยฝาง หมูท่ี่ 6 ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง 

จังหวัดเชยีงใหม่

(3) โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่ม  ต าบลน้ าแพร่  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชยีงใหม่

(4) โครงการขุดลอกอา่งเก็บน้ าหว้ยทราย  ต าบลเขื่อนผาก  อ าเภอพร้าว  จังหวัดเชยีงใหม่

(5) โครงการขุดลอกล าเหมอืงแมส่านอ้ย หมูท่ี่ 4 ต าบลแมส่า เชื่อมกับ บ้านท้องฝาย 

หมูท่ี่ 2 ต าบลริมเหนอื อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(6) โครงการขุดลอกล าน้ าแมส่า บ้านพระนอน หมูท่ี่ 5 ต าบลดอนแกว้ เชื่อมกับ บ้านป่ารวก

หมูท่ี่ 6 ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม จังหวัดเชยีงใหม่

(7) โครงการขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ ต าบลแมข่า่ อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

 ชว่งที่ 1 สายทุง่ป้างเชื่อมหนองบัวตอง บ้านสันมว่ง หมูท่ี่ 3, บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ 9

เชื่อม บ้านหว้ยโจเ้หนอื หมูท่ี่ 4

 ชว่งที่ 2 สายล าเหมอืงหลา่ยหว้ย บ้านสันป่าไหน ่หมูท่ี่ 9 เชื่อม บ้านหว้ยโจเ้หนอื

หมูท่ี่ 4, บ้านหว้ยโจใ้ต ้หมูท่ี่ 13

(8) โครงการขุดลอกสายเหมอืงลกึ บ้านป่าไมแ้ดง หมูท่ี่ 8 ต าบลหนองบัว เชื่อม

บ้านปางควาย หมูท่ี่ 3 ต าบลปงต า อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(9) โครงการขุดลอกสายถ้ า บ้านอนิทาราม หมูท่ี่ 4 ต าบลศรีดงเย็น เชื่อม เขตเทศบาล

ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม่

(10) โครงการขุดลอกบริเวณหนา้ฝายลูก บ้านเชยีงมัน้ หมูท่ี่ 15 ต าบลศรีดงเย็น เชื่อมกับ

เขตเทศบาลต าบลปงต า ผ่านล าน้ าฝาง เชื่อม เขตอ าเภอฝาง, อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม่

(11) โครงการล าน้ าแมป่ิง ชว่งบ้านวงฆอ้ง หมูท่ี่ 3 เชื่อม บ้านดอน หมูท่ี่ 2 ต าบลเชยีงดาว

อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

(12) โครงการขุดลอกล าหว้ยกัง้ บ้านดอน หมูท่ี่ 2 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง เชื่อม

บ้านฝาย หมูท่ี่ 3, บ้านท่าหัด หมูท่ี่ 4, บ้านตน้ผ้ึง หมู ่5 ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอฝาง

จังหวัดเชยีงใหม่

(13) โครงการขุดลอกตา่งๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปีงบประมาณ 2560

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    
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2.3 งานขุดเจาะบ่อบาดาล โดยใช้บุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ.เชยีงใหม่ ดังนี้ 

(1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หย่อมบ้านป่าบงงามมูเซอ หมูท่ี่ 11 ต าบลเมอืงนะ      

อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

(2) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านมว่งชุม หมูท่ี่ 2 ต าบลแชช่า้ง อ าเภอสันก าแพง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(3) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านนายางดนิ  หมูท่ี่ 12  ต าบลกองแขก อ าเภอแมแ่จม่ 

จังหวัดเชยีงใหม ่

(4) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านฮ่างต่ า  หมูท่ี่ 4  ต าบลแมน่าวาง  อ าเภอแมอ่าย

จังหวัดเชยีงใหม ่

(5) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านหว้ยบงใต ้ หมูท่ี่ 4  ต าบลเขื่อนผาก  อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(6) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านท่ามะเก ียง  หมูท่ี่ 4  ต าบลสันทราย  อ าเภอพร้าว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(7) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  บ้านมว่งป๊อก  หมูท่ี่ 10  ต าบลแสนไห  อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(8) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านกองลมใหม ่หมูท่ี่ 10 ต าบลเมอืงแหง อ าเภอเวยีงแหง

จังหวัดเชยีงใหม ่

(9) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เทศบาลต าบลเชยีงดาว หมูท่ี่ 6 ต าบลเชยีงดาว 

อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม ่

(10) โครงการาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแมป่๋าม หมูท่ี่ 3 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(11) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหว้ยลกึ หมูท่ี่ 7 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชยีงดาว

จังหวัดเชยีงใหม ่

(12) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลตา่งๆ ที่หนว่ยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายใน

ปีงบประมาณ 2560

  ภาคผนวก ง. / (เครือ่งจักรกล)    




