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(ราง) 

แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

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

 

สวนท่ี  1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

1. ดานกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้ง 

- จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย เสนรุงท่ี 16 องศาเหนือและเสนแวงท่ี 

99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) หางจากกรุงเทพมหานคร  

696 กิโลเมตร 

- องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตั้งอยูเลขท่ี 888 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหมมีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาและปาละเมาะมีท่ีราบอยูตอนกลาง 

ตามสองฟากฝงแมน้ําปงมีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท” มีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง

ประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ท่ีมีความสูง รองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก (ความสูง

จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๒๘๕ เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๑๗๐ เมตร) 

ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๖๐๑ เมตร) 

จุดอา้งอิงตาํแหน่ง  

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม ่

เสาธงหนา้อาคารสาํนกังาน  

พิกดั 18 องศา 50 ลิปดา 18.40 พิลิบดา เหนือ   98 องศา 58 ลิปดา 28.79 พิลิบดา ตะวนัออก 

(ตาํแหน่งอา้งอิงสงัเขป) 
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สภาพพ้ืนท่ีแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ พ้ืนท่ีภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันตก

ของจังหวัดคิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ ๘๐ % ของพ้ืนท่ีจังหวัด เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะตอการเพาะปลูก 

พ้ืนท่ีราบลุมน้ําและท่ีราบเชิงเขากระจายอยูท่ัวไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต ไดแก ท่ีราบลุมน้ําปง 

ลุมน้ําฝาง และลุมน้ําแมงัด เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

เชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีสภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบตลอดท้ังป มีอุณหภูมิเฉลี่ยท้ังป

25.4 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 20.1 องศา

เซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม อยูภายใต

อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

แบงภูมิอากาศออกไดเปน 3 ฤดู ไดแก 

- ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

- ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

1.4 ลักษณะของดิน พ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมแบงตามลักษณะกลุมดินตามประเภทของ Great 

Group เปน 4 กลุม ดังนี้ 

1. กลุมดินนา ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด 

อยูในสภาพพ้ืนท่ีงานลุมดินลึกเนื้อดินคอนขางละเอียดมักมีน้ําทวมขังในฤดูเพาะปลูก 

มักใชทํานาในฤดูแลงพ้ืนท่ีท่ีมีการชลประทานสามารถปลูกพืชไรหรือพืชสวนเปนพืช 

ครั้งท่ี 2 ไดดี 

2. กลุมดินไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด 

อยูบนพ้ืนท่ีดอน  มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินรวนถึงคอนขางละเอียด การระบายน้ําจะมี

ปญหาของน้ําในฤดูเพาะปลูกและ มีการชะลางหนาดินทําใหความอุดมสมบูรณของดิน

ลดลง ในบางพ้ืนท่ีท่ีมีแหลงน้ําจะใชปลูกไมผลไดดี 

3. กลุมดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 5 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดสวนใหญ 

พบตามท่ีลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยูในเนื้อดินมาก มีสภาพเปน 

ปาโปรงไมเหมาะสําหรับการเกษตรแตเปนแหลงวัตถุสรางทางท่ีดี     

4. ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 75 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด มีท้ังดินลึกและ

ดินตื้นเปนแหลงตนน้ําท่ีสําคัญบางพ้ืนท่ีมีการบุกรุกแผวถางใชในการทําไรเลื่อนลอยของ

ชาวไทยภูเขา ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินลงสูลําน้ําธรรมชาติและเกิด 

ความเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีปาไม 
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1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 

จังหวัดเชียงใหมมีแหลงน้ําธรรมชาติประกอบดวย แมน้ํา ลําคลอง หนองและบึงธรรมชาติ  

หลายแหงสําหรับแมน้ําท่ีสําคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม  มี 8 สาย ดวยกัน คือ 

1. แมน้ําปง เปนแมน้ําสายใหญและยาวท่ีสุดประมาณ 160 กิโลเมตร ตนน้ําอยูบริเวณ 

หมูบานเมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนือไหลผานกลางเมืองเชียงใหม  

2. แมน้ําฝาง อยูในเขตอําเภอฝางเปนแมน้ําท่ีไหลยอนข้ึนไปทางทิศเหนือตนน้ําเปนลําธาร     

หลายสายไหลมารวมกันจากตอนใตสุดของอําเภอฝาง 

3. แมน้ําแมแตง ตนน้ําเกิดจากหวยลําธารตางๆ เขตตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง ไหลมา

รวมกับน้ําแมคองในทองท่ีอําเภอเชียงดาวกลายเปนลําน้ําแมแตงไหลผานอําเภอแมแตง 

4. แมน้ําแมงัด ตนน้ําเกิดจากหวยลําธารจากภูเขาซ่ึงลอมรอบตัวอําเภอพราวเกิดแมน้ําสายนี้  

ไหลผานเขตอําเภอดอยสะเก็ดบรรจบกับแมกนแมคาว ไหลบรรจบแมน้ําปงท่ีอําเภอ 

สันปาตอง   

5. แมน้ําแมกวง ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาบริเวณบานยางนานอยไหลผานอําเภอดอยสะเก็ด    

สันทรายและอําเภอสารภ ี อําเภอเมืองลําพูน  แลวไหลบรรจบกับแมน้ําปง บริเวณบานสบทา  

จังหวัดลําพูน 

6. แมน้ําแมขาน  ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาบริเวณบานแมขานใหญ  อําเภอสะเมิง  

ไหลผานทุงนาบริเวณดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสันปาตอง ไหลบรรจบ

แมน้ําปงบริเวณบานทามะโอ 

7. แมน้ําแมกลาง ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาดอยอินทนนทหรือดอยอางกา ในเขตอําเภอ

จอมทองแลวไหลผานตัวอําเภอจอมทองลงสูแมน้ําปง 

8. แมน้ําแมแจม ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาสาขาของดอยหัวชาง ในเขตอําเภอแมแจม   

ไหลมารวมกับลําธารอ่ืน ๆ ในเขตบานมวงปอง กลายเปนแมน้ําแมแจม 

1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

ทรัพยากรปาไมเปนทรัพยากรท่ีมีความเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในดานอ่ืนๆอยางเดนชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมจะสงผลกระทบตอทรัพยากรอ่ืน ในหลายดาน

ไดแก การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยของสัตวปาซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพ

ซ่ึงหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุพืช และพันธุสัตว รวมไปถึงการดูดซับน้ําในพ้ืนท่ีปาตนน้ําและ

ปญหาดินถลม จังหวัดเชียงใหมมีปาไมหลายประเภทประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบแลงปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง 

และปาเต็งรังผสมปาสนเขา และปาแดง เปนตน พ้ืนท่ีปาไม ประกอบดวย ปาธรรมชาติ สวนปา และปาฟนฟู

ตามธรรมชาติ โดยมีพ้ืนท่ีปาไมอยูในจังหวัดเชียงใหม ๑๒,๒๒๒,๒๖๕.๘๗ ไร คิดเปนรอยละ ๘๘.๗๒ ของพ้ืนท่ี

ท้ังจังหวัด โดยแนวโนมลดลงจากอดีต การลดลงของพ้ืนท่ีปาเกิดไดจากหลายสาเหตุ ท้ังจากการใชประโยชน

ท่ีดิน การตัดไมเพ่ือการคา รวมท้ังนโยบายของรัฐท่ีเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไดแก การใหสัมปทานการทําไม 

การกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆและการเกิดไฟปา 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

- จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบล และ 2,066 หมูบาน 

- มีหนวยงานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1. หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง จาํนวน 166 หนวยงาน 

2. หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค จํานวน 33 หนวยงาน 

3. หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 211 แหง ประกอบดวย 

- องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง 

- เทศบาลนคร จาํนวน 1 แหง 

- เทศบาลเมือง จํานวน 4 แหง 

- เทศบาลตําบล จํานวน 116 แหง 

- องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 89 แหง 

2.2 การเลือกตั้ง  

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 42 เขตเลือกตั้ง  

(28 มีนาคม 2555) ดังนี้  

อําเภอ จํานวน (เขต) 
หมายเหตุ แบงเขตตาม 

จํานวนผูมีสิทธเลือกตั้ง (คน) 

1. เมืองเชียงใหม 6 235,600 

2. ฝาง 3 112,402 

3. สันทราย 3 118,721 

4. เชียงดาว 2 81,853 

5. แมแตง 2 74,369 

6. แมริม 2 85,332 

7. แมอาย 2 72,759 

8. สันกําแพง 2 78,061 

9. สันปาตอง 2 75,427 

10. สารภี 2 77,126 

11. หางดง 2 78,872 

12. จอมทอง 1 65,977 

13.  ไชยปราการ 1 44,451 

14.  ดอยเตา 1 27,208 

15. ดอยสะเก็ด 1 67,412 

16. พราว 1 49,842 

17. แมวาง 1 31,248 

18. เวียงแหง 1 27,201 

19. สะเมิง 1 23,314 

20. อมกอย 1 59,158 
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อําเภอ จํานวน (เขต) 
หมายเหตุ แบงเขตตาม 

จํานวนผูมีสิทธเลือกตั้ง (คน) 

21. ฮอด 1 34,738 

22. ดอยหลอ 1 26,358 

23. แมออน 1 21,292 

24. แมแจม 1 57,352 

25. กัลยาณิวัฒนา 1 11,071 

  42 1,646,144 

(ท่ีมา : กองกิจการสภาฯ อบจ.เชียงใหม) 

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในจังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 10 เขต มีผูแทน

ไดเขตละ 1 คน โดยแตละเขต (ป 2554) แบงได ดังนี้ 

1. เขตเลือกตั้งท่ี 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม (เฉพาะตําบลชางเผือก  

ตําบลแมเหียะตําบลสุเทพ ตําบลศรีภูมิ ตําบลชางมอย ตําบลพระสิงห ตําบลปาตัน 

ตําบลหายยา และตําบลชางคลาน)  

2. เขตเลือกตั้งท่ี 2 ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม (เฉพาะตําบลวัดเกต  

ตําบลฟาฮามตําบลหนองหอย ตําบลทาศาลา ตําบลหนองปาครั่ง และตําบลปาแดด) 

และอําเภอสารภี 

3. เขตเลือกตั้งท่ี 3 ประกอบดวย อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง และอําเภอแมออน 

4. เขตเลือกตั้งท่ี 4 ประกอบดวย อําเภอสันทราย อําเภอพราว และอําเภอแมแตง  

(เฉพาะตําบลแมหอพระ) 

5. เขตเลือกตั้งท่ี 5 ประกอบดวยอําเภอแมอาย และอําเภอฝาง (ยกเวนตําบลแมขา) 

6. เขตเลือกตั้งท่ี 6 ประกอบดวย อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ

และอําเภอฝาง (เฉพาะตําบลแมขา) 

7. เขตเลือกตั้งท่ี 7 ประกอบดวยอําเภอแมริม อําเภอแมแตง (ยกเวนตําบลแมหอพระ) 

และอําเภอเมืองเชียงใหม (เฉพาะตําบลสันผีเลื้อ) 

8. เขตเลือกตั้งท่ี 8 ประกอบดวยอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง และอําเภอสะเมิง 

(เฉพาะตําบลสะเมิงใต และตําบลสะเมิงเหนือ) 

9. เขตเลือกตั้งท่ี  9  ประกอบดวยอําเภอแมวาง อําเภอจอมทอง อําเภอดอยหลอ  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอแมแจม (เฉพาะตําบลแมนาจร) และอําเภอสะเมิง  

(เฉพาะตําบลยั้งเมิน ตําบลแมสาบ และตําบลบอแกว) 

10. เขตเลือกตั้งท่ี 10 ประกอบดวยอําเภอแมแจม (ยกเวนตําบลแมนาจร) อําเภอฮอด 

อําเภอดอยเตา และอําเภออมกอย 
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3. ประชากร 

3.1 จังหวัดเชียงใหมมีประชากร รวมท้ังสิ้น 1,728,242 คน แยกได ดังนี้  

1. สัญชาติไทย  : เพศชาย  จํานวน  774,660 คน  

: เพศหญิง  จํานวน  825,019 คน  

2. ไมไดสัญชาติ : เพศชาย  จํานวน    65,752 คน 

: เพศหญิง  จํานวน    62,811 คน 
(ท่ีมา : ประกาศสาํนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง) 

3.2 จําแนกตามชวงอายุและจํานวนประชากร 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา จังหวัดเชียงใหมรองรับระบบการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา  

มีจํานวนสถานศึกษาท้ังสิ้น 1,574 แหง ในจํานวนนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ท้ังภาครัฐและเอกชน รวม 12 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันการพลศึกษา

วิทยาลัยเขตเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 

วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัยวิทยาลัยเขตลานนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม 

มีสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ 8 แหง และสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 9 แหง  

โรงเรียนนานาชาติ 7 แหง 

4.2 สาธารณสุข จังหวัดเชยีงใหมมีสถานบริการดานสาธารณสุขประเภทท่ีมีเตียงรบัผูปวยไวคางคืน

48 แหง 6,301 เตียง จําแนกเปนประเภทบริการท่ัวไป 42 แหงและประเภทบริการ 

เฉพาะโรคจํานวน 6 แหง ในจํานวนนี้เปนสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ไดแก 

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แหง นอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แหง 

สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 5 แหง และสังกัดเอกชน 14 แหง นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหมยังมี

สถานการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีทําการเปดสอนดานการแพทยหรือพยาบาลท่ีสําคัญ ไดแก 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหมยังมีความพรอมในดานธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเฉพาะการบริการ 

ทางการแพทยของรัฐและเอกชนท่ีทันสมัย บุคลากรแพทยเฉพาะทางดานตางๆท่ีมีชื่อเสียง  

มีศักยภาพสามารถรองรับการเขามาใชบริการท้ังดานการรักษาโรคเฉพาะทางดานทันตกรรม 

การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ และการบริการสปาท่ีมีอัตลักษณเฉพาะ มีชื่อเสียงเปนท่ีนิยม

ของท้ังชาวไทยและชาวตางชาติสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข จําแนกตามวิชาชีพ (ขอมูล 

ณ เดือนตุลาคม 2558)  

ก) แพทย 923 คน อัตราสวนแพทย : ประชากร เทากับ 1 : 1,903 คน 

ข) พยาบาล 5,461 คน อัตราสวนพยาบาล : ประชากร เทากับ 1 : 321 คน 

ค) ทันตแพทย 313 คน อัตราสวนทันตแพทย : ประชากรเทากับ 1 : 5,612 คน 

ง) เภสัชกร 432 คน อัตราสวนเภสัชกร : ประชากรเทากับ 1 : 4,066 คน 
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4.3 อาชญากรรม  
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง การเดินทางติดตอภายในจังหวัด การเดินทางสูจังหวัดใกลเคียงและ

กรุงเทพมหานคร มีความสะดวก เพราะเปนเมืองหลักของภาคเหนือ เปนศูนยกลาง 

การพาณิชย อุตสาหกรรม จึงมีเสนทางหลักท้ังทางรถยนต รถไฟ และทางอากาศ  

- การเดินทางภายในจังหวัด จะมีรถโดยสาร เรียกวา รถสี่ลอแดง หรือ รถแดง คือรถโดยสาร

รับจางในรูปแบบของรถสองแถวขนาดเล็กในตัวอําเภอเมืองเชียงใหม โดยผูขับรวมตัว 

ในรูปสหกรณ ชื่อสหกรณนครลานนาเดินรถ จํากัด ลักษณะการวิ่งของรถจะไมประจํา

ทาง โดยจะวิ่งในเสนทางท่ีผูโดยสารตองการคลายกับแท็กซ่ี แตจะรับผูโดยสารเพ่ิมเติม

ตลอดทาง และเปลี่ยนเสนทางตามผูโดยสาร 

- การคมนาคมทางรถยนต ไดแก สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม (สถานีขนสง

ชางเผือก) สําหรับขนสงภายในตัวจังหวัดเชื่อมอําเภอตาง ๆ และสถานีขนสงผูโดยสาร

จังหวัดเชียงใหม แหงท่ี 2 (สถานีขนสงอาเขต) เปนสถานีขนสงระหวางจังหวัด 

- การคมนาคมทางรถไฟ มีสถานีรถไฟหลักและเปนสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม 

คือ สถานีรถไฟเชียงใหม มีรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม เปดบริการเดินรถเร็ว รถดวน 

รถดวนพิเศษ และรถดีเซลรางปรับอากาศ  

- การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหมมีทาอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม  

เปดบริการท้ังสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหวางประเทศ   

 ระยะทางจากตัวจังหวัด (อําเภอเมือง) ไปยังอําเภอตาง ๆ ดังนี้ 

- อําเภอแมริม 8 กิโลเมตร - อําเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร 

- อําเภอสารภี 10 กิโลเมตร - อําเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร 

- อําเภอสันทราย 12 กิโลเมตร - อําเภอฮอด 88 กิโลเมตร 

- อําเภอสันกําแพง 13 กิโลเมตร - อําเภอพราว 103 กิโลเมตร 

- อําเภอหางดง 15 กิโลเมตร - อําเภอดอยเตา 121 กิโลเมตร 

- อําเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร - อําเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 

- อําเภอสันปาตอง 22 กิโลเมตร - อําเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร 

- อําเภอแมออน 29 กิโลเมตร - อําเภอฝาง 154 กิโลเมตร 

- อําเภอดอยหลอ 34 กิโลเมตร - อําเภอแมแจม 156 กิโลเมตร 

- อําเภอแมวาง 35 กิโลเมตร - อําเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 

- อําเภอแมแตง 40 กิโลเมตร - อําเภอแมอาย 174 กิโลเมตร 

- อําเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร - อําเภออมกอย 179 กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟา การไฟฟาของจังหวัดอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 

(ภาคเหนือ) รับซ้ือกระแสไฟฟาจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ณ แหลงผลิต 

แมเมาะ จังหวัดลําปาง มีไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 6 แหง คือ การไฟฟา 

สวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม/ภูมิภาคอําเภอฝาง/ภูมิภาคอําเภอสันทราย/ภูมิภาค 
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อําเภอแมริม/ภูมิภาคอําเภอสันปาตอง/ภูมิภาคอําเภอจอมทอง ซ่ึงใหมีพ้ืนท่ีรับผิดสถานี

ควบคุมการจายไฟฟาอําเภอ จํานวนสาขา 25 อําเภอ พ้ืนท่ีใหบริการจํานวน 200 ตําบล 

พ้ืนท่ีใหบริการจํานวน 1,851 หมูบาน และพ้ืนท่ีใหบริการจํานวน 446,448 ครัวเรือน 

5.3 การประปา การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 มีสํานักงานประปาสวนภูมิภาคสาขาในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 แหง ไดแก 

1. การประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 

2. การประปาสวนภูมิภาค สาขาแมริม 

3. การประปาสวนภูมิภาค สาขาสันกําแพง 

4. การประปาสวนภูมิภาค สาขาฮอด 

5. การประปาสวนภูมิภาค สาขาฝาง 

6. การประปาสวนภูมิภาค สาขาแมแตง 

7. การประปาสวนภูมิภาค สาขาจอมทอง 

5.4 ไปรษณียหรือการสื่อสาร มีสํานักงานไปรษณียใหบริการภายในจังหวัดเชียงใหม  

รวมจํานวน 38 แหง แยกเปน ไปรษณียใหบริการภายในเขตอําเภอเมือง จํานวน 13 แหง 

และไปรษณียใหบริการภายใน เขตอําเภอตางๆ จํานวน 25 แหง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร  

- ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรครึ่งปแรก 2559  ของจังหวัดเชียงใหม หดตัวรอยละ 2.1  

เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา โดยสาขาการผลิตท่ีเปนแรงหนุนให 

ภาคเกษตรหดตัว คือ สาขาพืช สาขาประมง สาขาปาไมและสาขาการบริการทาง

การเกษตร โดยหดตัวรอยละ 5.2 3.4 1.6 และ 5.5 ตามลําดับ ขณะท่ีสาขาการผลิต 

ท่ีมีการขยายตัว คือ สาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 2.3 จึงสงผลใหภาวะเศรษฐกิจ

การเกษตรในภาพรวมครึ่งปแรก 2559 หดตัว 

 ปจจัยลบ ท่ีทําใหภาคเกษตรหดตัว ไดแก 

- ปญหาภัยแลงทําใหพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย 

- ปริมาณน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงเก็บกักท่ีสําคัญมีปริมาณต่ํา 

- การขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรและคาจางแรงงานภาคเกษตรปรับตัวสูงข้ึน 

 ปจจัยบวก ไดแก 

- รัฐบาลสงเสริมใหลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมโอกาสในการแขงขันผานนโยบาย 

การขยายระยะเวลาการปรับลดราคาจําหนายปจจัยการผลิตโดยความรวมมือ 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณิชย 

- ราคาน้ํามันในประเทศปรับตัวลดลง 
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- แนวโนมเศรษฐกิจการเกษตรป 2559 คาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-1.5) – (-2.5) 

โดยสาขาการผลิตท่ีหนุนใหเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหมหดตัว ไดแก สาขาพืช 

คาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-3.3) – (-4.3) สาขาประมงหดตัวอยูในชวงรอยละ 

(-2.6) - (-3.6) และสาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวอยูในชวงรอยละ 4.6 - 5.6  

และสาขาปาไมคาดวาจะหดตัวอยูในชวงรอยละ (-1.1) - (-2.1) สวนสาขาท่ีคาดวาจะ

ขยายตัว ไดแก สาขาปศุสัตวขยายตัวอยูในชวงรอยละ 1.4 - 2.4 ผลผลิตพืชสําคัญท่ีมี

แนวโนมลดลง เชน ลําไย สมเขียวหวาน หอมแดง ขาวนาปรัง ขาวโพดเลี้ยงสัตวและ 

ลิ้นจี่ คาดวาไดรับผลกระทบจากปริมาณฝนนอยในป 2558 สงผลใหปริมาณน้ําสะสม 

ในแหลงน้ําธรรมชาติและแหลงกักเก็บน้ําอยูในเกณฑต่ํา จึงไมเพียงพอตอการเจริญเติบโต

ของพืช  (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 http://www3.oae.go.th) 

- พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด (ขอมูลป 2557 - 2558) 

- พ้ืนท่ีปลูกขาวนาป  456,116 ไร 

- พ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรัง 114,964 ไร 

- พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน  459,254 ไร 

- พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหม ไดแก 

- ขาวนาป  พ้ืนท่ีปลูก 450,882 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   627 (กิโลกรัม/ไร) 

- ขาวนาปรัง  พ้ืนท่ีปลูก 114,285 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   659 (กิโลกรัม/ไร) 

- ลําไย  พ้ืนท่ีปลูก 206,953 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   665 (กิโลกรัม/ไร) 

- ลิ้นจี่  พ้ืนท่ีปลูก   52,027 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย   644 (กิโลกรัม/ไร) 

- กระเทียม  พ้ืนท่ีปลูก   28,141 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 1,197 (กิโลกรัม/ไร) 

- หอมแดง  พ้ืนท่ีปลูก   11,012 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 2,425 (กิโลกรัม/ไร) 

- หอมหัวใหญ  พ้ืนท่ีปลูก     6,760 ไร  ผลผลิตเฉลี่ย 4,145 (กิโลกรัม/ไร) 

- พ้ืนท่ีการเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 642,979 ไร คิดเปนรอยละ 35 ของพ้ืนท่ี

การเกษตร และพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 ไร คิดเปน รอยละ 65 

ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ังจังหวัด 

6.2 การประมง  

- ภาวะการผลิตสาขาประมงครึ่งปแรก 2559 หดตัวรอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับ 

ป 2558 เนื่องจากสถานการณการผลิตลดลงจากปญหาภาวะภัยแลง ปริมาณน้ํา 

ในแหลงน้ําธรรมชาติอยูในระดับต่ําสงผลใหปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ลดลง  (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 http://www3.oae.go.th) 

6.3 การปศุสัตว  

- ภาวะการผลิตสาขาปศุสัตว ครึ่งปแรก 2559 มีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก สุกร ไกไข และ

น้ํานมดิบ เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2558 ท้ังนี้ เนื่องจากความตองการบริโภค

สินคาสาขาปศุสัตวเพ่ิมขึ น สงผลใหภาวการณผลิตสาขาปศุสัตวขยายตัวรอยละ 2.3 
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1. สุกร ภาวะการผลิตปริมาณการผลิตสุกรครึ่งปแรก 2559 เพ่ิมขึ นเม่ือเทียบกับ 

ป 2558 รอยละ 4.9 เนื่องจากตลาดยังคงมีความตองการบริโภคอยางตอเนื่อง 

สงผลใหปริมาณการผลิตสุกรเพ่ิมข้ึน ระดับราคาราคาสุกรเฉลี่ยครึ่งปแรก 2559 

ลดลงจากป 2558 รอยละ 16.1 เปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิต

สุกรท่ีเพ่ิมตอเนื่องจากป 2558 ทําใหระดับราคาสุกรปรับตัวลดลง 

2. ไขไก ภาวะการผลิตการผลิตไขไกครึ่งปแรก 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558  

รอยละ 0.6 เนื่องจากความตองการบริโภคไขไกเพ่ิมข้ึนตอเนื่องจากป 2558 

ประกอบกับเกษตรกรมีวางแผนการผลิตท่ีเปนระบบมากข้ึน สงผลใหผลผลิต 

เพ่ิมข้ึน ระดับราคาราคาไขไกเฉลี่ยครึ่งปแรก 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558  

รอยละ 6.8 เปนผลมาจากเกษตรกรและภาคเอกชนวางแผนการผลิตให

สอดคลองกับความตองการบริโภคไดดี สงผลใหราคาไขไกปรับตัวสูงข้ึน 

3. น้ํานมดิบ ภาวะการผลิตน้ํานมดิบครึ่งปแรก 2559 เพ่ิมข้ึนจากป 2558 รอยละ 

0.9 จากการบริหารจัดการฟารมท่ีเปนระบบตามมาตรฐานฟารมท่ีดี สงผลให

ปริมาณผลผลิตน านมดิบเพ่ิมข้ึน ระดับราคาราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยครึ่งปแรก 

2559 ทรงตัวจากป 2558 เนื่องจากตลาดนมโรงเรียนท่ีเปนตลาดหลักของ 

น้ํานมดิบในจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณคงท่ี สงผลใหราคาน้ํานมดิบเฉลี่ยทรงตัว

จากปท่ีผานมา (ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 http://www3.oae.go.th) 

6.4 การทองเท่ียว  

- สถิติการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
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- สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมีในรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

และแหงอํานวยความสะดวกทันสมัยสําหรับนักทองเท่ียว ท้ังท่ีพัก โรงแรม รีสอรทและ

โฮมสเตยท่ีมีชื่อเสียงท้ังรานอาหารจํานวนมาก จึงเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวท้ังชาวไทย 

และชาวตางประเทศเชียงใหมจึงเปนเมืองทองเท่ียวท่ีสําคัญประเทศและระดับโลก 

ดานสินคาบริการ การทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมมีหลายรูปแบบ เชน 

1) การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพ้ืนฐาน 

ทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเปนเอกลักษณ และประวัติศาสตรอันยาวนาน 

2) การทองเท่ียวแบบพํานักระยะยาว (Long Stay) ซ่ึงไดแก การทองเท่ียวโดยมุงเนน 

การพักผอนหยอนใจ เนื่องจากเชียงใหมเปนสถานท่ีพักผอนท่ีครบรูปแบบท้ัง

ธรรมชาติและในรูปแบบเมือง 

3) การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ไดแกการทองเท่ียวท่ีมีวัตถุประสงค 

เพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ เพ่ือทํากิจกรรมสงเสริมสุขภาพหรือ 

การบําบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ เปนตน 

4) การทองเท่ียวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึงการทองเท่ียวเชิง

การศึกษา เปนการทองเท่ียวท่ีเนนใหบริการแกนักเรียน นักศึกษาชาวตางชาติท่ี

ตองเขามาศึกษายังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม 

5) การทองเท่ียวเพ่ือการประชุมสัมมนา (MICE) โดยจังหวดัเชียงใหมมีศักยภาพและ

ความพรอมในการเปน MICE City  

ขอมูลจากสํานักงานทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม ระบุวาจังหวัดเชียงใหม มีผลิตภัณฑ 

การทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพในการดึงดูดนักทองเท่ียว จํานวน 9 กลุมผลิตภัณฑ 

ประกอบดวยGOLF / Wedding Honeymoon /Health and Wellness /Ecotourism 

เปนเสนทางแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน/ศาสนา/อาหาร/OTOP/พ้ืนท่ีชุมชนทองถ่ินท่ีมี

กิจกรรมทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิต/กลุมสินคาทองเท่ียว Theme และกระแส (Trend) 

- จังหวัดเชียงใหมมีสถานท่ีทองเท่ียวในอําเภอตาง ๆ มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย  

แบงตามสายทาง ไดแก 

- เสนทางหลวงหมายเลข 1096 (แมริม-สะเมิง)  เชน สวนกลวยไมและฟารมผีเสื้อ  

ฟารมงูแมสา น้ําตกแมสา สวนพฤษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  

- เสนทางหลวงหมายเลข 1095 (แมมาลัย-ปาย) เชน โปงเดือดปาแป น้ําตกหมอกฟา  

ดอยสามหม่ืน ปาสนบานวัดจันทร 

- เสนทางหลวงหมายเลข 1322 (เมืองงาย-เวียงแหง) เชน พระสถูปสมเด็จพระ

นเรศวรมหา-ราชานุสรณ พระบรมธาตุแสนไห วัดฟาเวียงอินทร 

- เสนทางหลวงหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมิง) เชน โครงการหลวงหวยผักไห  

- เสนทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม-ฝาง) เชน พิพิธภัณฑชาวเขา ปาเก๊ียะหรือ 

แมตะมาน ถํ้าเชียงดาว โครงการหลวงหวยลึก ดอยอางขาง ดอยผาหมปก 



 

- 14 - 
 

- เสนทางหลวงหมายเลข 108 เชน บานถวาย เวียงทากาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง

วรวิหาร อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ทะเลสาบดอยเตา 

- เสนทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม-พราว) เชน อุทยานแหงชาติศรีลานนา  

น้ําตกบัวตองและน้ําพุเจ็ดสี วัดดอยแมปง 

6.5 อุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหมมีธุรกิจอุตสาหกรรมแบงเปน 21 ประเภท มีจํานวนท้ังสิ้น 

2,612 แหง โดยมีเงินลงทุนในอุตสาหกรรมท้ังหมด 34,790.063 ลานบาท  

ธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีแหลงผลิตมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก  

- อุตสาหกรรมการเกษตร 215 แหง (14%)  

- อุตสาหกรรมอาหาร 199 แหง (13%)  

- อุตสาหกรรมขนสง 196 แหง (13%)  

- อุตสาหกรรมอโลหะ 136 แหง (9%)  

- อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 120 (8%) 

แหลงอุตสาหกรรม ท้ัง 5 ประเภท คิดเปนรอยละ 57 ของแหลงอุตสาหกรรมท้ังหมด 

โดยอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนเงินทุนมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร

6,217,848,077 ลานบาท (16.7%) อุตสาหกรรมการเกษตร 5,735,772,449 ลานบาท 

(15.6%) อุตสาหกรรมขนสง 5,676,429,346 ลานบาท (15.5%) อุตสาหกรรมอโลหะ

2,334,110,220 ลานบาท(6.4%) และอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1,984,457,000 ลานบาท

(5.4%) ตามลําดับอุตสาหกรรมท้ัง 5 ประเภทคิดเปนรอยละ 59.6 ของเงินลงทุนทาง 

ดานอุตสาหกรรมท้ังหมด 

6.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ  

- ภาวะการคาท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม ในเดือนสิงหาคม 2559 นี้ ยังขยายตัวอยาง

ตอเนื่อง ถึงแมจะประสบกับภาวะฝนตกอยางตอเนื่องแตโดยภาพรวมทําให 

อากาศเย็นสบาย ในขณะท่ีหนวยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหมไดรวมกันจัด

กิจกรรมใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การคาของจังหวัดเชียงใหมในลักษณะงานท่ี

เก่ียวเนื่องกับการแสดงสินคา การสงเสริมการทองเท่ียวสงผลใหนักทองเท่ียว ท้ังชาวไทย

และตางชาติเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมมากข้ึน เปนผลใหธุรกิจการคา

รวมท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับการทองเท่ียวขยายตัว            

- การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม  2559  มีจํานวน 213 ราย 

เพ่ิมข้ึนจากเดือนกรกฏาคม 2559  รอยละ 11.52  เงินทุนรวม 310.71 ลานบาท  

ธุรกิจท่ีจดทะเบียนมากท่ีสุด  3  อันดับแรก  

1) ธุรกิจรับเหมากอสราง   

2) ธุรกิจดานอาหาร/ภัตตาคาร   

3) ธุรกิจโรงแรมรีสอรทและหองชุด 

โดยมีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม ทุนจดทะเบียนสูงสุด ไดแก ธุรกิจกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ

คลังสินคาและการจัดเก็บสินคาแชเย็นหรือแชแข็ง ธุรกิจสปา 
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- โครงการสงเสริมจาก BOI จังหวัดเชียงใหม  ในเดือน ส.ค. 59 มีโครงการท่ีไดรับ 

การสงเสริมลงทุน จาก BOI จํานวน 3 โครงการ 68  ลานบาท 

1. โครงการผลิตซอฟตแวร ของ SCOOP CREATION CO.,LTD  

มีเงินทุน 2 ลานบาท เปนหุนดัทซ กอใหเกิดการจางแรงงาน 11 คน 

2. โครงการผลิตพืช ผักและผลไมแชแข็ง ของ SAHA PRACHINBURI FOODS 

INDUSTRY CO.,LTD มีเงินทุน 60 ลานบาท เปนหุนไทย กอใหเกิดการจาง

แรงงาน 50 คน 

3. โครงการผลิตซอฟตแวร ของ นายสุทธิพงศ สุทธินราพรรณ มีเงินทุน  

6 ลานบาท เปนหุนไทย กอใหเกิดการจางแรงงาน 21 คน 

รวมโครงการ BOI ต.ค. 2553 – ส.ค. 2559 จํานวน 148 โครงการ  มูลคารวม 

12,098.21 ลานบาท 

(ท่ีมา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม http://www.aecthaibiz.com) 

6.7 แรงงาน สถานการณแรงงานจังหวัดเชียงใหม ไตรมาส 2 ป 2559  

(เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559) 

- จังหวัดเชียงใหม มีประชากรท้ังสิ้น จํานวน 1,728,242 คน เปนผูอยูในวัยทํางาน 

หรืออายุ 15 ป ข้ึนไป จํานวน 1,461,911 คน  
   ตาราง : ประชากรจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-  ผูมีงานทําจังหวัดเชียงใหม จํานวน 993,877 คน พบวา ทํางานในภาคเกษตรกรรม  

จํานวน 275,155 คน คิดเปนรอยละ 27.68 สวนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางาน

ในสาขาการขายสง ขายปลีก มากท่ีสุด มีจํานวน 164,851 คน หรือรอยละ 23.11  

ของผูมีงานทําจังหวัดเชียงใหมท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 72.32 ของผูทํางาน 

นอกภาคเกษตรกรรมท้ังหมด รองลงมาคือสาขาการผลิต จํานวน 122,158 คน คิดเปน

รอยละ 17.12 รองลงมา คือ สาขากิจกรรมโรงแรม และอาหาร จานวน 97,005 คน  

คิดเปนรอยละ 13.60 สาขาการกอสรางจํานวน 95,834 คน คิดเปนรอยละ 13.43 และ

สาขาการศึกษาจํานวน 29,031 คน คิดเปนรอยละ 4.07 
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 กราฟแสดงผูมีงานทําจังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมนอกภาคเกษตรกรรม 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ระดับการศึกษาของผูมีงานทําจังหวัดเชียงใหม พบวาผูมีงานทําสวนใหญอยูในระดับ

การศึกษาต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 247,724 คน คิดเปนรอยละ 24.93 รองลงมาเปน

ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวน 207,541 คน หรือรอยละ 20.88 
 

 กราฟแสดงผูมีงานทําจังหวัดเชยีงใหม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดเชียงใหม ไตรมาส 2 ป 2559 
รายงานขอมูล ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 
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7. ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ 

7.1 การนับถือศาสนา  

- ผูนับถือ ศาสนาพุทธ จํานวน 1,519,879 คน 

(คิดเปนรอยละ 91.80 % ของประชากรจังหวัดเชียงใหม) 

- ผูนับถือ ศาสนาอิสลาม จํานวน 19,371 คน 

(คิดเปนรอยละ 1.17% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม) 

- ผูนับถือ ศาสนาคริสต จํานวน 92,716 คน  

(คิดเปนรอยละ 5.60% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม) 

- ผูนับถือ ศาสนาพราหมณ ฮินดู ซิกส จํานวน 331 คน 

(คิดเปนรอยละ 0.02% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม) 

- ผูนับถือ ศาสนาอ่ืน ๆ จํานวน 23,345 คน 

(คิดเปนรอยละ 1.41% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม) 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 

- งานรมบอสราง จัดข้ึนประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนยหัตถกรรมรมบอสราง อําเภอสันกําแพง              

มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห ประเพณีพ้ืนบาน การประกวด และจําหนาย

ผลิตภัณฑตาง ๆ 

- งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จัดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ มีการจัดขบวนแหรถบุปผาชาติ

และการประกวดพันธุไมดอกไมประดับ   

- ประเพณีสงกรานต(ดําหัว) จัดข้ึนทุกป ในระหวางวันท่ี 12 – 16 เมษายน มีขบวนแห 

พระพุทธสิหิงค และขบวนแหนางสงกรานต การขนทราย รดน้ําขอพรผูใหญ และการเลน

สาดน้ํา 

- ประเพณีเขาอินทขิล ในชวงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เปนการประกอบพิธีบูชาเสาอินทขิล

เสาซ่ึงเปนเสาหลักเมือง โดยการนําดอกไม ธูปเทียน มากราบไหว 

- ประเพณีเดือนยี่เปง (ลอยกระทง) จัดข้ึนในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแหรถและ 

การประกวดตาง ๆ 

7.3 ภาษาถ่ิน  

- ภาษาราชการท่ีใชในจังหวัดเชียงใหม ใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาทองถ่ิน ซ่ึงเรียกวา 

“ภาษาคําเมือง” ซ่ึงแตละทองถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาท่ีคลายๆกัน จะแตกตาง

กันเฉพาะสําเนียงและศัพทบางคํา 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1 น้ํา  

- จังหวัดเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีตอนบนของประเทศ มีแหลง กักเก็บน้ําเปนจํานวนมาก  

สําหรับใชในการชลประทาน การเกษตร และการอุปโภคบริโภค เข่ือนเก็บน้ําขนาดใหญ 

ในจังหวัดเชียงใหม สําคัญไดแก 

1) เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ตั้งอยูท่ีตําบลชอแล อําเภอแมแตง มีความจุท่ีระดับเก็บกัก

จํานวน 265 ลานลูกบาศกเมตร (พ้ืนท่ีชลประทานของอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล 

30,000 ไร และพ้ืนท่ีชลประทานของฝายแมแฝก 70,000 ไร) 

2) เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตั้งอยูท่ีตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด มีความจุท่ีระดับ 

เก็บกัก จํานวน 263 ลานลูกบาศกเมตร (พ้ืนท่ีชลประทาน ประมาณ 175,000 ไร) 

มีวัตถุประสงคเพ่ือการชลประทาน ปองกันอุทกภัย การประมงการประปา และใช

อุปโภคบริโภค 

3) โครงการสงน้ําแมแตง ตั้งอยูตําบลแมแตง อําเภอแมแตง มีพ้ืนท่ีโครงการ 174,238 ไร 

พ้ืนท่ีชลประทาน 148,102 ไร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีฝงขวาของลําน้ําปง 

ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม ใหมีการชลประทานเพียงพอแกการทํานาและปลูกพืชอ่ืนๆ

ในฤดูแลง 

4) ฝายขนาดกลาง จํานวน 31 แหง อาทิเชน ฝายดอยอางขาง ฝายแมสาว  

ฝายเชียงดาว อางเก็บน้ําหวยหยวก ฝายเหมืองใหม อางเก็บน้ําแมตูบ เปนตน 

5) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจํานวน 6 แหง คือ ระบบสงน้ําฝายแมสานาเลา 

ตนผึ้ง แมแขะ แมขอดนอก บานสันนกแกว หวยแมหาง 

6) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 11 แหง อาทิ เชน 

ศูนยศึกษาและพัฒนาหวยฮองไคร (ดอยสะเก็ด) ฝายแมปาด (แมแจม)  

บานเล็กในปาใหญดอยคํา (เวียงแหง) 

8.2 ปาไม  

- ทรัพยากรปาไม เปนทรัพยากรท่ีมีความเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในดานอ่ืนๆอยางเดนชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไม จะสงผลกระทบ 

ตอทรัพยากรอ่ืนในหลายดาน ไดแก การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

ซ่ึงสงผลตอเนื่องถึงสถานการณความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงหมายถึง ความหลากหลาย

ของชนิดพันธุพืช และพันธุสัตว รวมไปถึงการดูดซับน้ําในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา และปญหา 

ดินถลม จังหวัดเชียงใหมมีปาไมหลายประเภทประกอบดวย ปาดิบเขา ปาดิบแลง 

ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และปาเต็งรังผสมปาสนเขา และปาแดง เปนตน พ้ืนท่ีปาไม 

ประกอบดวย ปาธรรมชาติ สวนปา และปาฟนฟูตามธรรมชาติ โดยมีพ้ืนท่ีปาไม 

อยูในจังหวัดเชียงใหม ๑๒,๒๒๒,๒๖๕.๘๗ ไร คิดเปนรอยละ ๘๘.๗๒ ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 

โดยแนวโนมลดลงจากอดีต การลดลงของพ้ืนท่ีปาเกิดไดจากหลายสาเหตุ ท้ังจากการใช
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ประโยชนท่ีดิน การตัดไมเพ่ือการคา รวมท้ังนโยบายของรัฐท่ีเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ไดแก การใหสัมปทานการทําไม การกอสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานตางๆ และการเกิดไฟปา 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 ภูเขา 

- จังหวัดเชียงใหมมีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท” มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ท่ีมีความสูง 

รองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  

๒,๒๘๕ เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๒,๑๗๐ เมตร) 

ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง ๑,๖๐๑ เมตร) 
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สวนที ่ 2  
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

********************************** 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ 

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

 การตั้งงบประมาณ 

 

 
 

รายการ 
รวม รวม รวม รวม 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560* 

รายไดท่ีตราเปนขอบัญญัติ     

รายไดจัดเก็บเอง     

หมวดภาษีอากร     

1. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ 89,547,521.94 90,943,280.82 72,236,204.34 73,000,000.00 

2. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกน้ํามัน 20,322,416.74 20,691,324.77 20,642,981.23 20,000,000.00 

รวม 109,869,938.68 111,634,605.59 92,897,185.57 93,000,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต     

1. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ.จากผูเขาพักโรงแรม 26,991,539.92 31,324,880.91 44,472,285.30 35,000,000.00 

2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขายสุรา - - - - 

3. คาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีด่ินมาตรา 9 565,160.00 976,735.20 1,011,288.02 1,000,000.00 

4. คาธรรมเนียมอืน่ ๆ 80,100.00 52,502.00 45,800.00 50,,000.00 

5. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิน่ 96,800.00 156,300.00 150,700.00 100,000.00 

6. คาปรับการผิดสัญญา 4,017,787.56 2,633,121.70 2,660,399.70 200,000.00 

7. คาปรับอื่น ๆ - - - - 

8. คาใบอนุญาตอื่น ๆ - - - - 

รวม 31,751,387.48 35,143,539.81 48,340,473.02 36,350,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ     

1. คาเชาที่ดนิ - - 150,000.00 150,000.00 

2. คาเชาหรอืคาบริการสถานที ่ 37,500 47,500.00 533,000.00 500,000.00 

3. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 42,298,209.00 42,363,707.99 38,220,947.85 36,000,000.00 

4 .ดอกเบ้ียเงินฝาก กสอ. 4,382,563.17 3,142,300.17 - 4,000,000.00 

5. ดอกเบ้ียเงินฝากสมทบกองทนุสงเสริมอาชีพ 3,064.31 3,125.60 3,188.11 3,000.00 

6. เงินปนผลหรือเงินรางวัลตาง ๆ - 250.00 - - 

7. คาตอบแทนตามทีก่ฎหมายกําหนด - - - - 

8. รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 634,973.87 348,367.05 346,0477,75 15,000,000.00 

รวม 51,356,310.35 45,905,250.81 39,253,183.71 55,653,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     

1. คาจําหนายเศษของ - 500.00 17,306.00 190,000.00 

2 .คาขายแบบแปลน 427,600.00 772,200.00 579,400.00 500,000.00 

3. คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 40.00 - 36.00 1,000.00 

4. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 147,702.19 538,337.68 39,848.34 56,000.00 

รวม 575,342.19 1,261,037.68 636,590.34 747,000.00 

หมวดรายไดจากทุน     

1. ขายทอดตลาดทรัพยสิน 178,920.00 146,045.00 840,400.00 150,000.00 

รวม 178,920.00 146,045.00 840,000.00 150,000.00 
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*ปงบประมาณ 2560 ขอมลูจากประมาณการรายได  

** ขอมูล : กองคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
รวม รวม รวม รวม 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560* 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  

    

หมวดภาษีจัดสรร     

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 769,594,301.99 752,038,066.67 773,559,292.48 760,000,000.00 

2. ภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม พรบ. กําหนดแผนฯ 211,114,167.78 210,456,190.43 199,116,055.88 201,000,000.00 

3. ภาษีบํารุง อบจ.จากภาษีมูลคาเพ่ิมที่จดัเก็บ 

ตามประมวล 5% 

224,273,903.81 235,235,966.66 245,561,930.25 201,000,000.00 

4. คาภาคหลวงแร 1,925,415.12 3,267,911.16 3,687,488.12 2,100,000.00 

รวม 1,206,907,788.70 1,200,998,214.92 1,221,924,766.73 1,164,100,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     

1. .เงินอุดหนนุทัว่ไป 119,542,434.00 133,985,225.00 133,985,225.00 397,380,000.00 

รวม 119,542,434.00 133,985,225.00 129,367,273.00 397,380,000.00 

รวมรายไดท่ีตราเปนขอบัญญัติฯ ท้ังสิน้ 1,520,182,121.40 1,529,073,918.81 1,533,241,872.37 

 

1,747,380,000.00 
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 การเบิกจายงบประมาณ 

รายการ ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560* 

1. งบประมาณรายจายทั่วไป     

   รายจายงบกลาง     

   - ชําระหนี้เงินกู 2,190,850.00 2,190,840.00 - - 

   - รายจายตามขอผูกพัน 21,759,573.75 22,209,733.59 23,060,596.55 2,032,891.72 

   - เงินชวยพิเศษกรณี 

     ถึงแกความตาย 

- 45,000.00 247,680.00 - 

   - สํารองจาย 49,263,000.00 106,006,163.68 56,377,000.00 - 

รวม 73,213,423.75 130,451,737.27 79,685,276.55 2,032,891.72 

2. รายจายของหนวยงาน     

 - หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) 13,674,614.20 13,547,267.59 13,413,647.07 1,003,841.29 

    - หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 158,912,093.60 183,654,175.45 206,151,385.06 14,117,590.60 

    - หมวดคาตอบแทน 46,432,602.45 36,985,640.57 38,115,578.25 108,622.73 

    - หมวดคาใชสอย 537,828,023.09 429,838,457.86 383,613,123.39 24,539.20 

    - หมวดคาวัสดุ 113,727,696.16 164,063,638.81 138,792,048.79 464,293.72 

    - หมวดสาธารณูปโภค 5,031,758.76 5,729,013.00 5,726,529.16 - 

    - หมวดเงินอุดหนุน 1,988,000.00 3,998,200.00 5,194,200.00 - 

    - หมวดรายจายอื่น 36,276,427.98 5,297,800.00 11,585,250.00  

    - หมวดคาครุภัณฑ 141,586,990.80 38,439,540.00 246,593,676.00 - 

    - หมวดคาที่ดิน และส่ิงกอสราง 226,973,915.26 191,413,158.60 175,205,834.00 - 

รวม 1,282,432,122.30 1,072,966,891.88 1,224,391,271.72 16,112,119.80 

3. รายจายที่จายขาดเงินสะสม     

 - หมวดงบกลาง 1,400,000.00 - - - 

    - หมวดคาใชสอย 29,940,000.00 - - - 

    - หมวดคาวัสดุ - - - - 

    - หมวดคาครุภัณฑ 140,705,200.00 29,288,000.00 60,060,000.00 - 

    - หมวดคาที่ดิน และส่ิงกอสราง 45,837,457.63 136,475,600.19 381,713,398.68 978,000 

    - หมวดรายจายอื่น - 332,074.93 -  

รวม 217,882,657.63 166,095,567.12 441,773,398.68 978,000 

รวมทั้งสิ้น 1,573,528,203.68 1,369,514,304.27 1,745,849,946.95 19,123,011.52 
 

*ปงบประมาณ 2560 ขอมลู ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

** ขอมูล : กองคลัง ณ เดือนพฤศจิกายน 2559 
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โครงสรางพื้นฐาน  

24% 

เศรษฐกจิ ทองเที่ยว 

10% 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2% 

ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  

14% 

ศกึษา คุณภาพชวีติ 

38% 

บริหารจัดการ 

9% 

ปองกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

3% 

1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ปงบประมาณ 2557 (ขอมูล : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557) 

ยุทธศาสตร 
(พ.ศ.2556 – 2560) 

ผลการดําเนินการ 

ต้ังไว  
(แผนสามป (ป2557)*) 

ดําเนินการจริง** 
(แผนดําเนินงาน ป 2557  

และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1) 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

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

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

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

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

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

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

7. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
    การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 19 405,041,700 14 22,581,794.80 

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

คิดเปนรอยละ 50.65 28.65 

* แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2557 – 2559) , เพิ่มเติม ฉ.1 และเปล่ียนแปลง 1/2557, เพิ่มเติม ฉ.2 , เพิ่มเติม ฉ.3 (รวม 4 เลม) 
** จํานวนโครงการตามแผนการดําเนินงานในบางยุทธศาสตรมากกวาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ  เนื่องจากโครงการตามแผนการ
ดําเนินงานเปนกิจกรรมยอยของโครงการในแผนพัฒนาสามป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ท่ีดําเนินการจริง   

ในป 2557 

 ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม 

(พ.ศ.2556 – 2560) 

 



 

- 24 - 
 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีมี

ความสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับตาง ๆ ทุกระดับ ตามแผนการดําเนินงาน ป 2557 จากโครงการท่ี

ดําเนินการจริงไมนับรวมโครงการประเภทจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ จํานวน 221 โครงการ สามารถนําโครงการสะทอน

การทํางานตามยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) จัดทําโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 221 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 181 โครงการ คิดเปน

รอยละ 81.90 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้  

- ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ พลังงาน คิดเปนรอยละ 42.08  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 22.17  

- ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม คิดเปนรอยละ 19.90  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) จัดทําโครงการ 

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 130 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 103 โครงการ คิดเปน

รอยละ 79.23 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพฯ  

คิดเปนรอยละ 82.30 

- ยุทธศาสตรสงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมฯ คิดเปนรอยละ 14.61 

- ยุทธศาสตร สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน และมีคุณคา  

คิดเปนรอยละ 3.07 

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

จํานวน 221 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 181 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.90 ของโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรสรางความม่ังค่ังอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคิดเปนรอยละ 50.67 

- ยุทธศาสตรสรางสังคมแหงความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนฯ  

คิดเปนรอยละ 22.17 

- ยุทธศาสตรการสรางประสิทธิภาพความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรม 

ในการใหบริการ คิดเปนรอยละ 19.90 

4. นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ดานตางๆ จํานวน 221 โครงการ  มีโครงการ ท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 181 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.90 

ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับนโยบายดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ 

ดังนี้  

- นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ 42.08 

- นโยบายดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต คิดเปนรอยละ 20.81 

- นโยบายดานการบริหารจัดการฯ คิดเปนรอยละ 19.90 
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โครงสร้างพืน้ฐาน  

30% 

เศรษฐกิจ ทอ่งเที่ยว 

12% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2% 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

12% 

ศกึษา คณุภาพชีวิต 

32% 

ป้องกนับรรเทา 

สาธารณภยั 

3% 

บริหารจดัการ 

9% 

 ปงบประมาณ 2558  (ขอมูล : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558) 

ยุทธศาสตร 

(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการดําเนินการ 

ต้ังไว  

แผนสามป (ป2558)* 

ดําเนินการจริง** 

แผนดําเนินงาน ป 2558*** 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

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

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

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

4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

    และภูมิปญญาทองถิ่น 
5 112,500,000  3 69,421,867.00 

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

6. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
11 189,605,900  13 19,735,855.83 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 73 127,367,400 108 49,406,873.34 

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

คิดเปนรอยละ 46.80 24.58 

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

(รวม 3 เลม) 

** ดําเนินการจริง ไดแก โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว และโครงการอยูระหวางดําเนินการ 

*** จาํนวนโครงการตามแผนการดําเนนิงานในบางยุทธศาสตรมากกวาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ เนื่องจากโครงการตาม 

แผนการดําเนินงานเปนกิจกรรมยอยของโครงการในแผนพัฒนาสามป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ท่ีดําเนินการจริง 

ในป 2558 

ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม 

(พ.ศ.2558 – 2562) 
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องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีมี

ความสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับตาง ๆ ทุกระดับ ตามแผนการดําเนินงาน ป 2558 จากโครงการท่ี

ดําเนินการจริงไมนับรวมโครงการประเภทจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ จํานวน 195 โครงการ สามารถนําโครงการสะทอน

การทํางานตามยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) จัดทําโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 195 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 169 โครงการ คิดเปน

รอยละ 86.66 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้  

- ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ พลังงาน คิดเปนรอยละ 32.30  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 30.76  

- ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม คิดเปนรอยละ 22.05  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) จัดทําโครงการ 

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 94 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 84 โครงการ คิดเปนรอย

ละ 89.36 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพฯ  

คิดเปนรอยละ 80.85 

- ยุทธศาสตรสงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมฯ คิดเปนรอยละ 10.63 

- ยุทธศาสตร สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน และมีคุณคา  

คิดเปนรอยละ 8.51 

3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2561)จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

จํานวน 195 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 169 โครงการ คิดเปนรอยละ 86.66 ของโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนคิดเปนรอยละ 40.00 

- ยุทธศาสตรสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน

ใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง คิดเปนรอยละ 27.18 

- ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเปนธรรม คิดเปนรอยละ 22.05 

 

 

 

 



 

- 27 - 
 

โครงสร้างพืน้ฐาน  

28% 

เศรษฐกิจ ทอ่งเที่ยว 

15% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1% 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

7% 

ศกึษา คณุภาพชีวิต 

24% 

ป้องกนับรรเทา 

สาธารณภยั 

20% 

บริหารจดัการ 

5% 

 ปงบประมาณ 2559 (ขอมูล : รายงานฉบับสมบูรณ การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559) 

ยุทธศาสตร 

(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการดําเนินการ 

ต้ังไว  

แผนสามป (ป2559)* 

ดําเนินการจริง** 

แผนดําเนินงาน ป 2559 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  494 1,737,408,400  80 183,388,992.00 

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 34 232,645,000 16 94,451,300.00 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 18 162,965,000 3 7,611,630.00 

4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

    และภูมิปญญาทองถิ่น 
4 115,630,000 4 45,259,408.40 

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 58 401,134,400 48 153,246,883.13 

6. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
10 400,327,200 12 127,135,063.25 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 85 219,587,000 49 35,035,064.07 

รวม 703 3,269,697,000 212 646,128,340.85 

คิดเปนรอยละ 30.16 19.76 

* แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 – 2561), เพิ่มเติม ฉ.1 และเปล่ียนแปลง 1/2559, เพิ่มเติม ฉ.2 และเปล่ียนแปลง 2/2559,  

เพิ่มเติม ฉ.3, เปล่ียนแปลง 3/2559  (รวม 5 เลม) 

** ดําเนินการจริง ไดแก โครงการที่ดําเนินการเสร็จแลว และโครงการอยูระหวางดําเนินการ  

*** จาํนวนโครงการตามแผนการดําเนนิงานในบางยุทธศาสตรมากกวาจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปฯ เนื่องจากโครงการตาม 

แผนการดําเนินงานเปนกิจกรรมยอยของโครงการในแผนพัฒนาสามป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ท่ีดําเนินการจริง 

ในป 2559 

ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม 

(พ.ศ.2558 – 2562) 
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องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีมี

ความสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับตาง ๆ ทุกระดับ ตามแผนการดําเนินงาน ป 2559 จากโครงการท่ี

ดําเนินการจริงไมนับรวมโครงการประเภทจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ จํานวน 225 โครงการ สามารถนําโครงการสะทอน

การทํางานตามยุทธศาสตรและนโยบายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) จัดทําโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 225 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 193 โครงการ คิดเปน

รอยละ 85.77 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้  

- ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ พลังงาน คิดเปนรอยละ 36.88  

- ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน คิดเปนรอยละ 27.55  

- ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม คิดเปนรอยละ 21.77  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 (พ.ศ.2557 – 2560) จัดทําโครงการ 

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร จํานวน 118 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 100 โครงการ คิดเปน

รอยละ 84.74 ของโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

ดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรยกระดับการพัฒนาการคา การลงทุน มุงเนน อุตสาหกรรมสุขภาพฯ  

คิดเปนรอยละ 88.13 

- ยุทธศาสตรสงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวมฯ คิดเปนรอยละ 8.47 

- ยุทธศาสตร สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน และมีคุณคา  

คิดเปนรอยละ 3.38 

3. ยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2558 – 2561) จัดทําโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร 

จํานวน 225 โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินงานจริงจํานวน 193 โครงการ คิดเปนรอยละ 85.77 ของโครงการท่ี

สอดคลองกับยุทธศาสตรท้ังหมด โดยมีโครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรดานตางๆ มากท่ีสุด 3 อันดับ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืนคิดเปนรอยละ 45.33 

- ยุทธศาสตรสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคน

ใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลง คิดเปนรอยละ 23.55 

- ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส และเปนธรรม คิดเปนรอยละ 21.77 
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โครงสร้างพืน้ฐาน  

42% 

เศรษฐกิจ ทอ่งเที่ยว 

5% 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

1% 

ศาสนา ศิลปวฒันธรรม  

5% 

ศกึษา คณุภาพชีวิต 

22% 

ป้องกนับรรเทา 

สาธารณภยั 

14% 

บริหารจดัการ 

11% 

 ปงบประมาณ 2560  (ขอมูล : แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 27 ตุลาคม 2559) 

ยุทธศาสตร 

(พ.ศ.2558 – 2562) 

ผลการดําเนินการ 

ต้ังไว  

แผนสามป (ป2560)* 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดําเนินงาน ป 2560** 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. ดานโครงสรางพื้นฐาน  293 1,325,799,900 92 406,790,000 

2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 24 179,484,200 10 44,312,000 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 17 82,282,500 9 14,600,000 

4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

    และภูมิปญญาทองถิ่น 
4 63,600,000 4 48,600,000 

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 57 278,961,400 57 211,816,540 

6. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

    การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
8 225,867,200 7 133,725,000 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 65 231,303,100 52 103,981,270 

รวม 468 2,387,298,300 231 963,824,810 

คิดเปนรอยละ 49.36 40.37 

* แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560 – 2562), เพิ่มเติม ฉ.1 และเปล่ียนแปลง 1/2560  (รวม 2 เลม) 

** แผนดําเนินงาน ป 2560 ประกาศใชวันที่ 27 ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดง 

รอยละ 

จํานวนงบประมาณ 

ท่ีไดรับการจัดสรร 

ในป 2560 

ตามยุทธศาสตร 

การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม 

(พ.ศ.2558 – 2562) 
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2. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงาน 

 ผลการประเมินการดําเนินงานแยกตามตัวชี้วัดแตละดาน ไดแก ดานพันธกิจ ดานคุณภาพของ

ผลงาน ดานการบริหารจัดการ ดานกลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสีย) และดานการเรียนรูและพัฒนา 

(นวัตกรรม) จากรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม รายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินพันธกิจ : 1. กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาสามป   

1. ความครบถวนของแผนพัฒนาสามป ดีมาก 

2. การมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนตางๆ และการกระจายอํานาจใหชุมชน 

จัดการตนเอง 

ดีมาก 

3. การแกไขปญหาของชุมชน ดีมาก 

4. การบรรลุวัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป ดีมาก 

การประเมินพันธกิจ : 2. ผลสําเร็จของโครงการ   

1. รอยละของการกระจายงบประมาณและโครงการในแตละพ้ืนท่ี ดีมาก 

2. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการตามแผน ดีมาก 

3. รอยละของโครงการท่ีดําเนินการแลว ปานกลาง 

การประเมินพันธกิจ : 3. ผลสําเร็จของแผนการดําเนินงาน   

1. รอยละของแผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมท่ี 1 และแผนยุทธศาสตร จ.เชียงใหม 

ดีมาก 

2. รอยละของการเบิกจายเงินเทียบกับเปาหมายท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ปานกลาง 

3. รอยละของโครงการตามแผนดําเนินงานฯ ท่ีไดดําเนินงานเทียบกับแผนพัฒนาสามป ปรับปรุง 

4. รอยละของโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ปานกลาง 

   

การประเมินคุณภาพของผลงาน : ผลการดําเนินงาน   

1. การบรรลุวัตถุประสงค ปานกลาง 

2. ระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการดําเนินงาน ดี 

3. การขยายผลการดําเนินโครงการใหเกิดความยั่งยืน ดี 

   

การประเมินการบริหารจัดการองคกร :  1. แผนพัฒนาบุคลากร   

1. ผลสําเร็จของการบริหารงานบุคคล ดี 

2. รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ดีมาก 

3. รอยละของหลักสูตรท่ีจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาบุคลากร ดี 

4. ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ดี 

   

  

 

 

  



 

- 31 - 
 

 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

การประเมินการบริหารจัดการองคกร :  2. นวัตกรรม  

1. จํานวนนวัตกรรมท่ีใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร ดี 

2. นประสิทธิภาพของนวัตกรรมตอการบริหารจัดการ ดีมาก 

   

การประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  

1. ความพึงพอใจของผูรับบริการ ดีมาก 

2. ความพึงพอใจของกลุมสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม ตอการใหบริการและ 

การบริหารงานของ อบจ.เชียงใหม 

ปานกลาง 

3. ความพึงพอใจของกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนภาคธุรกิจ  

ตอการใหบริการและการบริหารงานของ อบจ.เชียงใหม 

ปานกลาง 

4. ความพึงพอใจของผูมีสวนไดเสยีตอการจัดทําและดําเนินงานตามแผนฯ ดี 

5. ความพึงพอใจของกลุมสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม ตอการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาแตละดานบุคลากร อบจ.เชียงใหม 

ปานกลาง 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุมขาราชการ อบจ.เชียงใหม ดี 

   

 

3. สรุปปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข 

 ดานการดําเนินการตามยุทธศาสตร 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

-  ควรมีการติดตั้งปายสัญญาณ เครื่องหมายจราจร และไฟสองสวางใหคลอบคลุม 

ทุกพ้ืนท่ีท่ีเปนจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ พรอมท้ังดําเนินการตรวจสอบ 

หากพบวามีอุปกรณสัญญาณไฟจราจรพ้ืนท่ีใดชํารุดใหรีบดําเนินการอยางเรงดวน 

-  ควรมีการจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไปยังพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกล

จากตัวจังหวัดใหมากข้ึน 

-  ควรรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีตาง ๆ สนับสนุนโครงการกอสราง 

ถนนตาง ๆ ท่ีเปนเสนทางลัด ทางเลี่ยงเมือง เพ่ือเปนการระบายความแออัดของ

การจราจรในเขตชุมชนเมืองและยังเปนการสนับสนุนการขนสงสินคา 

2. ดานเศรษกิจและการทองเท่ียว  

- ควรจัดกิจกรรมในการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยอาจใชนโยบาย 1 อําเภอ 

1 แหลงทองเท่ียว ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางในการอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวรวมไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 

- ควรสนับสนุนใหจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวของแตละชุมชน ท่ีมีเอกลักษณ 

โดดเดนใหเปนแหลงทองเท่ียว พรอมท้ังจัดกิจกรรมสรางงานสรางอาชีพใหแก 
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คนในทองถ่ิน ควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวจะชวยดึงดูดความสนใจ

ใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

- สงเสริมพัฒนากิจกรรมตาง ๆ อยางบูรณาการ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ควรให

ความสําคัญดานความแปลกใหม ความเปนตัวตน และคุณภาพ ตลอดจนสงเสริมดาน

การตลาด โดยอาจมีการพัฒนาตลาดชุมชนข้ึนมา หรือประสานกับตลาดในระดับ

อําเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศ โดยอาจทําเปนชุดโครงการเพ่ือการพัฒนา

โดยเฉพาะ 

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- ควรจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ การจัดทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ 

ในชุมชน/ครัวเรือน 

- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหคนชุมชนมีความรูสึก

หวงแหน และมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดนอาจมีการสนับสนุนพันธุกลาไม 

ใหประชาชน 

- ควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของทองถ่ินในการบริหารจัดการขยะของ

ชุมชนตนเอง 

- ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจ และปลูกจิดสํานึกใหแก

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการลดภาวะโลกรอน และเห็นความสําคัญ

ของการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  

- ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิต  โดยมีการรวบรวม

เรื่องราวตางๆ รวมไปถึงองคความรูของชุมชน ไมวาจะเปนในรูปแบบของเอกสาร 

ขอมูลจากผูรู หรือปราชญชาวบาน 

- ควรสนับสนุนกิจกรรมใหเด็ก เยาวชนในทองถ่ินไดเรียนรูความสําคัญตาง ๆ ถึงคุณคา

และประวัติศาสตของทอนถ่ิน ความเปนมา และวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน  

อันจะสรางความภูมิใจ และจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 

- ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเก่ียวกับวิถีชีวิต โดยมีการรวบรวม

เรื่องราวตาง ๆ ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีคุณคา รวมไป

จนถึงองคความรูของชุมชน ท้ังในรูปแบบเอกสารหรือขอมูลจากผูรูและปราชญ

ชาวบาน 

 

 

 



 

- 33 - 
 

5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

- ควรสนับสนุนการจัดฝกอบรมอาชีพตาง ๆ ในลักษณะรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคลอง

กับความตองการของทองถ่ิน เชน หลักสูตรชางไม ชางเหล็ก และชางประดิษฐ  

- ควรบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนา

อาชีพตางๆ ควบคูกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด เพ่ือใหประชาชนมีรายได 

เลี้ยงตัวเองอยางเพียงพอและเกิดความยั่งยืน 

- ควรสนับสนุนในการใหความชวยเหลือทางวิชาการดานการตลาด การผลิต  

และการบริหารจัดการใหแกกลุมเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

 

6. ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 

- ในชวงปดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมคายเยาวชนตานยาเสพติด 

ในแตละพ้ืนท่ี ท้ังนี้เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหเยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน นอกจากนี้ยังไดรูจักการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม และโทษภัยของ 

ยาเสพติด เปนตน 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูเก่ียวกับหลักกฏหมาย  

หลักประชาธิปไตย หลักการมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหประชาชนและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีตางๆ ไดเขารวมกิจกรรมดังกลาว 

- ความบรูณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการสนับสนุน

การจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ท่ีสอดคลองกับภารกิจในดานการกระจายอํานาจและ

ธรรมาภิบาลของทองถ่ิน ผูบริหารควรมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน 

พรอมท้ังรับทราบปญหาและความตองการในแตละทองถ่ิน  
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สวนท่ี 3 
ยุทธศาสตรองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม 

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

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  

   แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) มีความสอดคลอง
กับแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ท้ังแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) และยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) รวมตลอดถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ กลไกประชารัฐ หลักการบริหารราชการแผนดิน Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม โดยคํานึงถึงแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองสัมพันธกันในทุกระดับ เพ่ือการพัฒนาประเทศไปสูการเปน
ประเทศท่ีมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ดังวิสัยทัศนของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค ดังตอไปนี้ 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
       ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) เปนแผนแมบทหลักของการพัฒนาประเทศและเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทย 
ไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี 
การพัฒนาทุกภาคสวนท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวาง
และตอเนื่องเพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร
ของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข 
เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่ งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและซับซอนมากยิ่งข้ึน โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และ
เสริมรากฐานประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึง
ทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการกําหนด
วิสัยทัศนประเทศ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยในทุกมิติ ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคง
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความม่ันคง 
ในชีวิต และความปลอดภัยในทรัพยสิน และฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมมีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง คือ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง เศรษฐกิจมีความสามารถ 
ในการแขงขันสูง ความสมบูรณในทุนท่ีสามารถสรางการพัฒนาอยางตอเนื่อง ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนา 
ท่ีสามารถสรางความเจริญ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและ
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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           อนาคตประเทศไทย ป พ.ศ. 2579 ทุกภาคสวนตองรวมมือกันขับเคลื่อนใหกาวไปสู เศรษฐกิจและ
สังคมไทยท่ีมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สังคมไทย 
ท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย ระบบการบริหารภาครัฐมีขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส 
ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม ประเทศไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ระบบเศรษฐกิจ 
มีความเปนชาติการคา บนฐานการขยายตัวของอุสาหกรรมแหงอนาคต การทองเท่ียวตลาดคุณภาพ การบริหาร
คุณภาพ การคาปลีก และเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขน และคนไทยในอนาคตเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมือง 
ท่ีสามารถเรียนรูดวยตัวเอง เปนพลเมืองท่ีตื่นรู มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม เปนพลเมืองไทย พลเมือง
อาเซียน และพลเมืองโลก  และเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการ
บรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ จึงได
กําหนดยุทธศาสตรไว 6 ดาน ดังนี้ 
 

           1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
(1) เสริมสรางความม่ันคงของ

สถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
และพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายใน
และความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ
และความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพ
การผนึกกําลังปองกันประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 

           2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
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(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน 
 

           3. ยุทธศาสตรดานการเสริมสรางศักยภาพคน 
(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย              
   

  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

           5. ยุทธศาสตรการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
(1) จัดระบบอนุรักษฟนฟู และปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง 
 

           6. ยุทธศาสตรดานการการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ              
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) 
ในวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีกระบวนการประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนท้ังระดับภาคท้ัง 4 ภาค และระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม 
(Focus Group) เชน กลุมภาครัฐ กลุมภาคเอกชน กลุมภาคเยาวชน เพ่ือใหไดขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ อันจะ
นําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ท่ีชัดเจน เปนท่ียอมรับ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 ในระยะท่ีผานมา ประเทศไทยตองเผชิญกับ 
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบท้ังภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง 
ในประเทศ การเขาสูสังคมผูสูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยี  การกอการรายขามชาติ  และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ประกอบกับการพัฒนาท่ีผานมายังคง 
ประสบปญหาหลายๆ ดาน ท้ังปญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม 
ผลิตภาพการผลิตต่ํา และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น การพัฒนาประเทศ 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือตอบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
อยางเหมาะสมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการพัฒนาท่ีคํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว 
ท้ังในดานความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการท่ีดี 

  ท้ังนี้ ประเทศไทยในปจจุบัน อยูในหวงเวลาแหงการปฏิรูปประเทศไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เปนหวงเวลาท่ีประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซ่ึงไมไดมองการพัฒนาในระยะใกลเพียงอยางเดียว หากแตมองถึงอนาคตของคนไทยทุกคน 
ในอีก 20 ปขางหนา ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท้ังในสวนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และตอเนื่องไปสูแผนพัฒนาฉบับตอๆ ไป จึงไมใชแผนท่ีมุงผลสําเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปของการประกาศใช  
แตเปนการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสอดคลองเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ซ่ึงประกอบดวย 
10 ยุทธศาสตรสําคัญ ไดแก   

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   
ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน   
ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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 สําหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ปท่ีจะสงผล
ตอบสนองเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบดวย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  9-11 เพ่ือให
การพัฒนาในทุกมิติเปนไปอยางมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุมกันท่ีดี 
สอดคลองกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกดาน มีดุลยภาพ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน มีความสอดรับ เก้ือกูล
และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไมสงผลกระทบทางลบอยางมีนัยยะสําคัญตอมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและ
เปนธรรม เปนการเติบโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอม ชุมชน วิถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุงไปสูความม่ันคง 
ม่ังค่ัง และยั่งยืนของประเทศอยางแทจริง 

2. คํานึงถึง “การพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยใช “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคนไทยใหเปนพลังสําคัญ 
ในการสรางความม่ันคงของชาติ เปนกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ มุงเนนใหคนมีศักยภาพและการเรียนรู มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถรอบดานและ 
มีโอกาสในการเขาถึงคุณภาพของการศึกษาอยางเทาเทียม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของคนและครอบครัวใหดีข้ึน ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนท้ังดานคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
ท้ังในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือกาวสูการหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง ในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มุงสรางคนใหใชและอยู กับสิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม สรางและถายทอดองคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปมาเปนกรอบ 
ในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา โดยท่ีเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตาง ๆ  
มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ 
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุงเนนการสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุมประชากรชั้นกลางใหกวางข้ึน โดยกําหนดเปาหมายในการ
เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายไดของ กลุมประชากรรายไดต่ําสุดรอยละ 40 ใหสูงข้ึน นอกจากนี้  
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระยะตอไป 

6. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมาย
ระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนวทางการพัฒนาและ
เปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยางสอดคลองกัน แผนพัฒนาฯ  
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ฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงและไดกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญ
ท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง รวมท้ังการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผาน ๆ มา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
เพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญในระดับ
ปฏิบัติและกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ 
ในดานตาง ๆ  
 

 วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) ซ่ึงเปนการแปลง
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 จึงมุงบรรลุวิสัยทัศนของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในดานตางๆ ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวม ประกอบดวย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทย 
ท่ีสมบูรณ  (2) ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได   
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) มีความม่ันคง 
ในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ และมีสวนรวมจากประชาชน   

 แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีจะเชื่อมตอถึงการปฏิบัติโดยไดกําหนด
แผนงาน/โครงการกลุมสําคัญ ๆ ท่ีตองดําเนินการในระดับแผนงานและโครงการสําคัญ (Flagship Program) ในชวง  
5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใชกลไกแผนเฉพาะ
ดานยุทธศาสตรกระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจําปของ
หนวยงานตาง ๆ ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตรนั้น ๆ ใหบรรลุผล โดยจะตองมีการจัดสรรงบประมาณ 
แบบบูรณาการประเด็นการพัฒนาและเชิงพ้ืนท่ีและมีการกําหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลท่ีเปนระบบ
เชื่อมโยงท่ีสามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาไดอยางแทจริง ซ่ึงในชวง 5 ปตอจากนี้ไประบบ
การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน แผนสําหรับการบริหารราชการแผนดิน กฎระเบียบ
เรื่องวินัยการเงินการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและ
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากเพ่ือการรองรับ
ความทาทายในการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีสัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนา ซ่ึงเปนรายละเอียดภายใต
ยุทธศาสตรท้ัง 10 ยุทธศาสตรนั้นไดกําหนดใหครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะดาน 
ซ่ึงหนวยงานรับผิดชอบไดกําหนดไวแลวภายใตแผนเฉพาะดานหรือกําลังดําเนินการ ท้ังนี้มีจุดประสงคเพ่ือการบูรณา
การประเด็นการพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางตอเนื่องและเกิดการตอยอดใหสามารถดําเนินการ
ไดสัมฤทธิ์ผล แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กําหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองท่ีกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและ
สาขาการผลิตและบริการเปาหมายท่ีเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนลงไป เพ่ือกํากับใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
จังหวัด ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ และไดกําหนดประเด็นและแนวทาง
ท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอ 
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โดยมุงเนนในเรื่องท่ีมีความชัดเจนและตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง 5 ปตอจากนี้ไป ซ่ึงนับวาเปนท้ังชวงเวลา
สําคัญของการปฏิรูปประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา ในระยะยาวใหมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน  

 เปาหมายและแนวทางการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 การกําหนดเปาหมายในดานตางๆ ในชวงเวลา 5 ป โดยคํานึงถึงการดําเนินการตอยอดตอไปแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ 
ฉบับนี้จัดทําเปาหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกวาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผานมาเพ่ือใหกํากับและเชื่อมโยงกับ
การกําหนดเปาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและ
แผนปฏิบัติการตาง ๆ ตองแสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปาหมายท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธหลัก ๆ กับผลผลิต 
ในระดับแผนงานและโครงการได โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละกลุมบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึง 
ความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไดตั้งเปาหมายในมิติหลัก ๆ 
ประกอบดวย (1) คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง  
มีความเปนไทย (2) การลดความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจน การเขาถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อยางท่ัวถึง กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง
และแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคม
ผูประกอบการ และมีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ รวมท้ังมีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน 
และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเปนประเทศท่ีมีรายไดสูง
ภายในป 2579 สําหรับมิติท่ี (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ เพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยูในเกณฑมาตรฐาน (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความเช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยง 
ทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐาน
ระหวางประเทศ เปนตน และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง  
เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีอิสระข้ึน เปาหมายท้ัง 6 กลุมหลักภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะทอนถึงเปาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามวาระ การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปาหมายในระยะยาว ภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ท่ีตองบรรลุภายในระยะเวลา 20 ป  
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 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
 สําหรับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 12 ถูกกําหนด 

จากยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป และกําหนดเปนแนวทางในรายละเอียด ท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความสอดคลองและการตอบสนองตอเปาหมายท่ีตองบรรลุในระยะ 5 ป ท่ีจะเปนการวางพ้ืนฐานท่ีสามารถสานตอ
การพัฒนาในประเด็นสําคัญของประเทศในระยะตอไปท่ีสนับสนุนเปาหมาย การพัฒนาใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง และ
ยั่งยืน โดยใชหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนําทาง ท้ังนี้ภายใตยุทธศาสตรท้ัง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ท่ีตอบสนองตอจุดเนนประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ 5 ป  
และมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับตอ ๆ ไป โดยจะตองตอยอดใหเกิดความตอเนื่องของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานและการแกปญหาสําคัญท่ีเปนรากเหงาของปญหาตาง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศใหลุลวง 
รวมท้ังประเด็นรวมท่ีมีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาท่ีจะนาไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนตอเนื่องกันไป
ตลอด 20 ป  

 ยุทธศาสตรท่ีกําหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีจํานวน 10 ยุทธศาสตรซ่ึงมีรายละเอียดมากกวาในยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป ท้ังนี้สวนหนึ่งเปนเพราะภายใตสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องนั้นเปนการยากในการท่ีจะ
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดท่ีชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เชน ยุทธศาสตรชาติได
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจําเปนตองมีการกําหนดและปรับปรุงใหสอดคลองกับเง่ือนไขและปจจัยแวดลอม 
ในชวงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติจึงเปนการกําหนด
กรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติตาง ๆ ซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การพัฒนากลุมเปาหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมท้ังการพัฒนาทุนมนุษย ภายใต 
การกําหนดและการยึดหลักการสําคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติท้ัง 6 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
(2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก  
4 ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดําเนินยุทธศาสตรท้ัง 6 ดานใหสัมฤทธิ์ผล 
ประกอบดวย (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

 
 สถานการณและแนวโนมภายนอก  
 1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก และผลกระทบตอประเทศไทย  
     เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปขางหนา ยังมีแนวโนมขยายตัวชาและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ

เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑสูง ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงท่ีสําคัญ ไดแก ความไมแนนอน
ของการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินนโยบายการเงินของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคากอใหเกิด
การแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน รวมท้ังภาคการบริการและการทองเท่ียว ทําใหประเทศไทยตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสามารถ
แขงขันได อยางไรก็ตาม การเปดเสรีทางการคาดังกลาวจะเปนโอกาสของประเทศไทยในการใชประโยชนจากความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคใหสนับสนุนการพัฒนาหวงโซมูลคารวมกัน ท้ังนี้ ปจจัยภายนอกท่ีคาดวาจะสงผลตอ
เศรษฐกิจไทยอยางมีนัยสําคัญ ไดแก 
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1.1 ตลาดเกิดใหมมีบทบาทสูงข้ึน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนเศรษฐกิจ เปนแหลง

วัตถุดิบ แรงงาน และตลาดท่ีมีกําลังซ้ือ ท้ังบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต ท้ังนี้ภูมิภาคเอเชียจะเปนศูนยกลาง

พลังอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเขาของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

ยานยนตและชิ้นสวนและเปนหวงโซการผลิตท่ีสําคัญของโลก หรือเปน “โรงงานผลิตแหงเอเชีย” เพ่ือสงออกสูตลาดโลก 

และดึงดูดใหประเทศมหาอํานาจเดิมเขามารวมกลุมและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากข้ึน ผานการผลักดัน

ใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม ท่ัวโลกเพ่ือสรางอํานาจตอรอง เปนตน 

1.2 ตลาดการเงินโลกไรพรมแดน ซ่ึงเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความกาวหนา

อยางรวดเร็วทาใหมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ เชน Application ทางการเงิน Crowd Funding และ Financial 

Platform เปนตน ประกอบกับการเปดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ทําใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึน ซ่ึงเปนแรงผลักดัน 

ใหภาคการเงินของไทยตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

1.3 การเปดเสรีมากข้ึนของอาเซียนภายหลังป 2558 ท้ังในภาคสินคาและบริการ โดยเฉพาะ 

ภาคการเงิน ซ่ึงเปนโอกาสท่ีสําคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนยายปจจัยการผลิต ทุน แรงงานอยางเสรี การลด

ขอจํากัดในดานอุปสงคในประเทศ ซ่ึงทําใหภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองใหมีความเขมแข็งมาก

ข้ึน รวมท้ังการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ใหเปนศูนยกลางทางดานการคา การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในขณะท่ีการแขงขัน

ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงข้ึน 

1.4 รูปแบบการคามีแนวโนมเปลี่ยนแปลงไปสูการคาเสรีเฉพาะกลุมมากข้ึนและมีการรวมกลุม 

ทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายข้ึน เพ่ือขยายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซ่ึงจะเปนท้ังโอกาสท่ีเปดกวางข้ึน สําหรับ

การคาและการลงทุน แตในขณะเดียวกันการแขงขันก็จะรุนแรงข้ึนท้ังในรูปของกลุมประเทศและสําหรับแตละประเทศ 

 

 2. การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเปนกุญแจสําคัญตอการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม ส่ิงแวดลอม และเปล่ียนวิถีการดํารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย  

  2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ ท่ีผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลายสาขา 

เพ่ือตอบสนองความตองการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม 

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนใน 5 กลุมหลัก ไดแก กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

กลุมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว  

กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง รวมท้ังรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการ 

จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑและบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแขงขันในตลาดอยูบน

ฐานของการใชนวัตกรรมท้ังในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ นวัตกรรมดานตลาดและการบริหาร

จัดการ ถาภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมปรับตัวไมทัน อาจสูญเสียความสามารถในการ

แขงขันได ในขณะเดียวกันจะสรางโอกาสใหผูประกอบการในการสรางธุรกิจรูปแบบใหมๆ ท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตท่ีทําใหสามารถบริหารจัดการหวงโซการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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2.2 มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัดการพัฒนาเทคโนโลยีจะสงผล
ตอการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนอินเตอรเน็ตกลายเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนในชวงท่ีผานมาการพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ไดทําใหรูปแบบการผลิต การดําเนินธุรกิจ 
และการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอยางรวดเร็ว มนุษยสามารถสื่อสารท้ังภาพและเสียงไดอยางไรพรมแดน 
การทําธุรกิจและธุรกรรมบนโครงขายดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน 

2.3 การแยงชิงแรงงานท่ีมีทักษะดานเทคโนโลยีระดับสูงมี ความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะ
หลายดาน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงข้ึน  

2.4 เกิดความเหลื่อมล้ําในมิติตาง ๆ เชน ความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงเทคโนโลยี อันเนื่องมาจาก
ความแตกตางดานรายได ดานความรู ดานทักษะ หรือดานการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ํา
ของแรงงานท่ีมีทักษะเทคโนโลยีข้ันสูงและแรงงานท่ีไมมีทักษะ ความเหลื่อมล้ําของผูประกอบการขนาดใหญและขนาดเล็ก
ท่ีมีความสามารถในการลงทุนเพ่ือยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกตางกัน เปนตน  

 3. สถานการณและแนวโนมสังคมโลก  
3.1 การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบการดําเนินชีวิต 
3.2 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกท่ีผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินสงผลตอการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

 4. สถานการณและแนวโนมส่ิงแวดลอมโลก 
      วาระการพัฒนาท่ียั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ไดกําหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรงและพันธกรณีท่ีเก่ียวของ 
ทําใหไทยตองพรอมรับภาระในการลดกาซเรือนกระจกมากข้ึน ภายใตกระแสการแขงขันการคาท่ีเขมขน  

4.1 วาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 เปนทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบดวย 17 เปาหมายและ 
169 เปาประสงค 

4.2 ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขน สงผลให
ประเทศตาง ๆ รวมท้ังไทยตองดําเนินมาตรการลดกาซเรือนกระจกอยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมในการใช
ประเด็นการปลอยกาซเรือนกระจกเปนเง่ือนไขสําหรับกําหนดมาตรฐานสินคาในการคาระหวางประเทศ ซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอภาคการสงออกของไทย แตก็อาจสรางโอกาสสําหรับธุรกิจใหมดานสิ่งแวดลอม อาทิ ผลิตภัณฑและบริการ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เปนตน 

4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากข้ึน สงผลตอ
การผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงดานน้ําและอาหาร 

5. สถานการณความม่ันคงโลก  
5.1 ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 

รวมท้ังการใชอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค 
5.2 ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐท้ังดานอาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทางทะเล 

และภูมิรัฐศาสตร เพ่ือผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร 
5.3 อาชญากรรมขามชาติ มีแนวโนมขยายตัวและควบคุมไดยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

พัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการท่ีซับซอนมากข้ึน 
5.4 การกอการรายกําลังสงผลกระทบตอสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถ่ีมากข้ึน 
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สถานการณและแนวโนมภายใน 
1. สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย  

1.1 ในชวงท่ีผานมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจท้ังในดาน
การสรางอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางการผลิต การสั่งสมองคความรูทางดานเทคโนโลยีการผลิต  
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทําใหเศรษฐกิจไทย
มีปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและความพรอมท่ีจะไดรับการพัฒนาตอยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศ
พัฒนาแลวในป 2579 ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวในกรอบยุทธศาสตรชาติ ท้ังอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงสราง
เศรษฐกิจเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการสั่งสมองคความรูและ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งดานความหลากหลายของฐานการผลิต 
ท่ีมีความแข็งแกรงในระดับโลก อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีข้ึนและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 

1.2 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 และในชวง 4 ปแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจํากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคการผลิต ซ่ึงจะเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไปและมีแนวโนมท่ีจะ
ทําใหเศรษฐกิจไทยไมสามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเปนประเทศรายไดปานกลางไดในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท่ีเริ่มแสดงใหเห็นถึงจุดออนท่ีสําคัญของ
เศรษฐกิจไทยประกอบดวย เศรษฐกิจชะลอตัวลงอยางรวดเร็วและมีความผันผวนมากข้ึน การสงออกของไทยปรับตัวลดลง
ท้ังในดานการสงออกสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม ลงทุนซ่ึงเปนท้ังปจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและ
ปจจัยในการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน 

1.3 จุดออนท่ีสําคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑต่ําและมีความผันผวนมากข้ึนในชวง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และในชวง 4 ปแรกของแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 รวมท้ังแนวโนมการลดลงของขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคการสงออกและความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดชวงระยะเวลา 9 ปท่ีผานมา 
สะทอนถึงจุดออนท่ีสําคัญ ๆ ของระบบเศรษฐกิจไทยท้ังทางดานปญหาเชิงโครงสราง เง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และ
ปจจัยทางดานการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ประกอบดวย  อุปสงคในประเทศยังมีจํากัดเม่ือเทียบกับ
ขีดความสามารถในการผลิตทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังตองพ่ึงพิงอุปสงคในตลาดโลก มาตรการของภาครัฐในการ
เพ่ิมอุปสงคภายในประเทศ (Domestic Economy) การขาดการลงทุนท่ีจําเปนและเพียงพอตอการยกระดับศักยภาพ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปจจัยแรงงานลดลง  ผลิตภาพการผลิตของปจจัย
การผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังไมเพียงพอตอการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการ
เปนประเทศรายไดปานกลาง ความลาชาในการปรับโครงสรางการผลิต ภาคการเงินและการคลังยังไมสามารถสนับสนุน 
การดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตไดอยางเต็มท่ี และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีขอจํากัด 
ท่ีสําคัญ ๆ หลายประการ 

1.4 ปจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงตอความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ประกอบดวย  

1) การปรับตัวเขาสูโครงสรางประชากรผูสูงอายุ 
2) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีขอจํากัดในการสนับสนุนการขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทย 
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3) การแขงขันในตลาดการคาโลกยังมีแนวโนมท่ีจะอยูในเกณฑสูงและสรางแรงกดดันตอการสงออก
ของไทยอยางตอเนื่อง 

4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนดานขีดความสามารถในการแขงขัน ท้ังในดาน (1) การเพ่ิมข้ึนของ
ขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมข้ันตนในประเทศ 

  2. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
    การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับต่ําและการบริหารจัดการงานวิจัยขาด

การบูรณาการใหมีเอกภาพตั้งแตระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนวยวิจัยหลัก ทําใหทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจน มีความซํ้าซอน และยังมีขอจํากัดในการตอบโจทย
การพัฒนาประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชาไมทันตอการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ตลอดจนมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา โดยภาคการผลิตท่ีเปนคนกลุมใหญของประเทศ อาทิ 
เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีขอกัด ในการเขาถึงและใชประโยชนผลงานวิจัย 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมทําหนาท่ีเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูใช
ประโยชนงานวิจัยภาคเอกชนไมเขามาลงทุนในข้ันการแปลงงานวิจัยไปสูเชิงพาณิชยซ่ึงมีความเสี่ยงและตองใชเงินลงทุนสูง
ซ่ึงสะทอนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ดังนั้น ถาประเทศไทย
จะดําเนินการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม จะทําใหการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศลาชาไมทันตอ
การพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยไมสามารถพัฒนาเศรษฐกิจสูประเทศท่ีมีรายไดสูงไดตามเปาหมาย 
ในระยะ 20 ปขางหนา 

3. สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย  
3.1 โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ เม่ือสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 โดยป 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจํานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยางตอเนื่อง สงผลกระทบตอศักยภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

3.2 คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา โดยแตละกลุมวัยยังมีปญหาสําคัญท่ีจะสงผลตอการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต ท้ังเรื่องพัฒนาการและสติปญญาตั้งแตวัยเด็ก การขาดทักษะ
ความรูความสามารถท่ีสงผลตอผลิตภาพแรงงานของประเทศ ปญหาดานสุขภาพในวัยผูสูงอายุท่ีสงผลตอภาระ
คาใชจายภาครัฐ กลุมเด็กปฐมวัย (0 – 5 ป) ยังมีปญหาพัฒนาการไมสมวัย 

3.3 ครอบครัวพอแมเลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวขามรุนมีความเปราะบางสูง สงผลตอการเลี้ยงดูเด็กใหเติบโต
อยางมีคุณภาพ 

3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา 
3.5 คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากข้ึนซ่ึงเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
3.6 รายจายดานสุขภาพภาครัฐมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรายจายของระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
3.7 คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมและไมตระหนักถึงความสําคัญของการมีวินัย 

ความซ่ือสัตยสุจริต และการมีจิตสาธารณะ 
3.8 ประเทศไทยยังมีปญหาดานความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค (ภาคเหนือ) : พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
1) พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการทองเท่ียวบริการ

สุขภาพและการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑสรางสรรคท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด 

3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณสรางความสมดุลแกระบบนิเวศ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกวา
ระดับประเทศ 10 ป 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (สิงหาคม 2559). แนวทางการแปลงยุทธศาสตร 

การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ, น.4 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 

วิสัยทัศน : “ศูนยกลางการทองเท่ียว การคา การลงทุนสูสากล บนพ้ืนฐานความโดดเดนวัฒนธรรมลานนา  
  สังคมนาอยู สิ่งแวดลอมยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1.  พัฒนาเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูสากล  
2.  เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันดานการเกษตร การคา และการลงทุน  
3.  เชื่อมโยงอัตลักษณทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสรางคุณคาทางสังคมและมูลคาเพ่ิม 

ทางเศรษฐกิจ  
4.  ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืน  
5.  พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสเพ่ือการทองเท่ียว การคา การลงทุน 

ระหวางภูมิภาค  
 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Positioning) 

กลุมจังหวัด เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 

เมืองทองเท่ียว
สูสากล 

ทองเท่ียวเชิงอารยธรรม
และสรางสรรค 

ทองเท่ียว 
เชิงอารยธรรม 
และสรางสรรค 

ทองเท่ียว 
เชิงอารยธรรม 
และสรางสรรค 

ทองเท่ียว 
เชิงอารยธรรม 
และสรางสรรค 

Food Valley เกษตรอินทรีย 
เกษตรปลอดภัย (พืชผัก
เมืองหนาว ลําไย มะมวง 
กาแฟ สมุนไพร/ไกประดู

หางดํา นมพรีเมียม) 

เกษตรอินทรีย 
เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม 
ถ่ัวเหลือง 
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย 
เกษตรปลอดภัย 

(ขาว ขาวโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย 
เกษตรปลอดภัย 
(ลําไย มะมวง 
ขาว กระเทียม) 

Green City พ้ืนท่ีปาไม  ลุมน้ําปง 
เขตเมืองเกา 

/ยานชุมชนอนุรักษ 

พ้ืนท่ีปาไม 
ลุมน้ําสาละวิน 

พ้ืนท่ีปาไม 
ลุมน้ําวัง 

เขตเมืองเกา 
/ยานชุมชนอนุรักษ 

พ้ืนท่ีปาไม 
เขตเมืองเกา 

/ยานชุมชนอนุรักษ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาติ 
ศูนยกลางการคา 

การลงทุน 

ดานการคาชายแดน โลจิสติกสทางบก 
และทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health and 
Wellness 

1. ศูนยกลางการแพทย 
    - ทันตกรรมของภูมิภาค  
2. สปาและการนวดสุขภาพ  
3. การพํานักระยะยาว  
4. เครื่องสําอางสมุนไพร  
5. น้ําพุรอน  

1. ชุมชนทองเท่ียว 
    เชิงสุขภาพ  
2. ผลิตภัณฑสปา  
3. น้ําพุรอน  

1. ภูมิปญญา 
    การแพทยแผนไทย  
    สมุนไพร  
2. ชุมชนทองเท่ียว 
    เชิงสุขภาพ  
3. น้ําพุรอน  

1. ภูมิปญญา 
    การแพทย 
    แผนไทย  
2. ชุมชนทองเท่ียว 
    เชิงสุขภาพ  
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เปาประสงครวมและตัวช้ีวัด 

เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด 
พ.ศ.

2561 
พ.ศ.

2562 
พ.ศ.

2563 
พ.ศ.

2564 
พ.ศ.2561 - 2564 

1. การทองเท่ียว 
การคา  
การลงทุน 
มีการเติบโต
อยางตอเนื่อง  

 

1.1 อัตราการขยายตัว 
มูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด 
(รอยละ) 1  

3.5 4 4.5 5 5 

1.2 ขนาดเศรษฐกิจ 
กลุมจังหวัด (ลานบาท) 2  

385,905 401,341 419,401 440,371 440,371 
 

2. อัตลักษณ
วัฒนธรรม
ลานนาและ
ภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับ
การสงเสริม 
เพ่ือเพ่ิม
คุณคาท้ังทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม  

 

2.1 จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ผลิตภัณฑและบริการท่ีไดรับ
การพัฒนาตอยอด 
ดวยอัตลักษณทางวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ิน3 

60 60 60 60 240 

2.2 จํานวนแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับ
การพัฒนาเพ่ิมข้ึน4  

4 4 4 4 16 

2.3 จํานวนยาน 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม/
สรางสรรคท่ีไดรับการพัฒนา  

4 4 4 4 16 

3. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
ไดรับ 
การอนุรักษ 
ฟนฟูอยางมี 
สวนรวมเอ้ือตอ 
การพัฒนา 
อยางยั่งยืน  

3.1 จํานวนวันท่ีมีคา
คุณภาพอากาศเกินกวา
เกณฑมาตรฐานกําหนด
ลดลง  

รอยละ 
20 

รอยละ 
30 

รอยละ 
40 

รอยละ 
100 

รอยละ 
100 

3.2 จํานวนพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน
ตามสัดสวนพ้ืนท่ีปาของ
จังหวัด 

รอยละ 
0.01 

รอยละ 
0.01 

รอยละ 
0.01 

รอยละ 
0.01 

รอยละ  
0.04 

หมายเหตุ  

1 คํานวณจากขอมูลปฐานในป พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
2 คํานวณตามขอมูลปฐานในป พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีขนาดเศรษฐกิจกลุมจังหวัดเทากับ 372,855 ลานบาท  
3 คํานวณโดยใชฐานขอมูลผลิตภัณฑ OTOP ท่ีไดรับการยกระดับสู 5 ดาว ของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
4 คํานวณโดยใชฐานขอมูลหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียวของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   
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ประเด็นยุทธศาสตร  

1.  สรางคุณคาและความโดดเดนดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ  
2.  ยกระดับ เชื่อมโยง สรางเครือขาย การคา การลงทุน และการคาชายแดนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขัน ท้ังในและตางประเทศ  
3.  พัฒนาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูตลาดท้ังในและตางประเทศ  
4.  อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม ตอบสนอง 

ตอการพัฒนาและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 

วิสัยทัศน : “นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง” (City of Life and Prosperity) 
(เมืองท่ีใหความสุขและชีวิตท่ีมีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือนในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวในระดับโลก) 

 ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) :    

 1. เมืองศูนยกลางทองเท่ียวและบริการสากล :  
MICE CITY, Wellness City 

 2. เมืองศูนยกลางการคาการลงทุนและการคมนาคม
ขนสง : Northern Landport  

 3. เมืองแหงเกษตรปลอดภัย : Northern Food 
Valley    

 4. เมืองศูนยกลางการศึกษาระดับภูมิภาค : 
Education Hub  

 5. เมืองศูนยกลางการแพทยและบริการสุขภาพ : 
Medical and Health Hub  

 6. เมืองแหงความหลากหลายทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 

พันธกิจ :    

1. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางทองเท่ียว
และบริการสากล     

2. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการคา
การลงทุนและการคมนาคมขนสง     

3. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงเกษตร
ปลอดภัย  

4. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลางการศึกษา
ระดับภูมิภาค  

5. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองศูนยกลาง
การแพทยและบริการสุขภาพ  

6. สงเสริมและพัฒนาใหเปนเมืองแหงความ
หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 

 

เศรษฐกิจสมดุล 

สิ�งแวดล้อม 

ศาสนา/วฒันธรรม 

ความปลอดภยั 

การสาธารณสขุ 

แรงงาน 

การศกึษา 

นํ �า 

ป่าไม้ 

อากาศ 

พลงังาน ดิน 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ย่ังยืน 

 

สังคมนาอยู 

การบริหารงานภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

การทอ่งเที�ยว 

การค้า การลงทนุ 

การเกษตร 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564) (ตอ) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

1. สงเสริมและ
พัฒนาการทองเท่ียว
และบริการสขุภาพ 
เชื่อมโยงชุมชนและ
ทองถ่ิน 

1. สรางมูลคาเพ่ิมทาง 
ดานการทองเท่ียวและ
บริการสุขภาพ 

2. สรางการเชื่อมโยง 
ของธุรกิจการทองเท่ียว 
สูชุมชนและทองถ่ิน 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผูประกอบการดานการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ 

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและบริการ
สุขภาพ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรม 
การทองเท่ียวในชุมชนและทองถ่ิน  
เชื่อมโยงสูระดับสากล 

4. สงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและ
การตลาดทางการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ 
 

2. สงเสริมการเกษตร  
การผลิตสินคาชุมชน 
การคา การลงทุน  
สูสากล 

1. ยกระดับการผลิตสินคา
และบริการใหมีมูลคา 
เพ่ิมสูงข้ึน 

2. สรางรายไดจากการ
จําหนายสินคาและ 
บริการในตลาด 
ท่ีเหมาะสม 

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
ผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ 

2. สงเสริมและพัฒนาการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการยกระดับการผลิตและการประกอบธุรกิจ 

3. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐาน  
และสิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต  
และการประกอบธุรกิจ 

4. สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและ 
การประกอบธุรกิจสูระดับสากล 
 

3. เสริมสรางสังคม 
ใหมีคุณภาพ  
คงอัตลักษณ 
ทางวัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคนทุกกลุมวัย 

2. การสรางความเปนธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางสังคม 

1. พัฒนาสูศูนยกลางการศึกษาของภูมิภาค 
ดวยความเปนเลิศดานการศึกษาและการเรียนรู 
ตลอดชีวิต 

2. สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาท่ีมีศักยภาพ 
รวมกับเครือขายดานวัฒนธรรมทุกระดับ 

3. สงเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
4. เสริมสรางความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

อยางมีคุณภาพ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะใหเหมาะสม 

ตามชวงวัย และความหลากหลายของประชากร 
6. ลดความเหลื่อมล้ําของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2561 – 2564)(ตอ) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

4.สงเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
สมบูรณ โดยใช
เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม 

1. การปองกันและฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และสรางระบบการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 
ในรูปแบบของเครือขาย 

2. การมีสวนรวมในการใชประโยชน
และแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3. การสรางจิตสํานึกสาธารณะ  
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ของเสียและพลังงาน 

1. ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและฟนฟู 
ใหอยูในสภาพสมบูรณ สามารถอํานวย
ประโยชนไดท้ังทางตรงและทางออม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเกิดมลพิษทางน้ํา 
ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตราย 
ใหมีคุณภาพดีข้ึน และพรอมในการรับมือ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ 
และภัยธรรมชาติ 

3. สงเสริมความเขาใจและจิตสํานึกของชุมชน 
ในการอนุรักษ หวงแหน ลดขอขัดแยง  
และใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา 
ในรูปแบบเครือขาย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการอนุรักษพลังงาน และ 
การใชพลังงานทดแทนใหเหมาะสมและยั่งยืน 
 

5.การเสริมสราง 
ความม่ันคง  
ความปลอดภัยและ 
ความสงบสุขของ
ประชาชน         

1. ชุมชนเขมแข็ง สังคมเมือง
ปลอดภัยและสงบสุข 

2. พ้ืนท่ีชายแดนมีความม่ันคง  
สงบสุข 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงภายใน 
มุงเนนการบูรณาการความรวมมือ 
ของทุกภาคสวน เพ่ือรับมือกับปญหา 
ภัยคุกคามดานความม่ันคงทุกรูปแบบ  

2. เพ่ิมประสิทธิภาพและความพรอมดาน 
ความม่ันคงตามแนวชายแดน 

3. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยใชกลไก
ประชารัฐ   

4. เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพรอม 
เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

6.การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบริการ
ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

                 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจ 
ในการใหบริการภาครัฐ 

2. การบริหารภาครัฐ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

1. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
ภาครัฐ 

2. สงเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
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1.4 ยทุธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2561 – 2564) 

วิสัยทัศน : “เปนองคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น บนพ้ืนฐานของความเขาใจในปญหา 
และศักยภาพของทองถิ่น โดยการมีสวนรวมของชุมชน” 

พันธกิจ ยุทธศาสตร 

1. เสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

ในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย มีคุณธรรม 

จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. สงเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  

ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

4. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ของทองถ่ิน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา

ความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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ยุทธศาสตร 1 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับ 
การพัฒนา 

1.1 ระบบสาธารณูปโภค     
การคมนาคมขนสง 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชนอยางท่ัวถึง  

1. พัฒนาโครงสราง  
พ้ืนฐานดานการ
คมนาคมขนสง 
ท่ีจําเปน 
 
 
 
 

1. พัฒนาเสนทางการคมนาคมและขนสงท้ังทางถนน 
สะพาน ท่ีเหมาะสมสามารถตอบสนองความจําเปน
และความตองการของคนในทองถ่ินมีความสอดคลอง
และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การสรางงานและกระจายรายไดอยางท่ัวถึง  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนใหไดมาตรฐาน 
ท่ีดี มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนสงสินคา 
จัดใหมีไฟสัญญาณจราจร ปายเสนทาง ระบบไฟฟา
สองสวางท่ีเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุง
คุณภาพการคมนาคมขนสงทางนํ้า  

2. พัฒนาบริหาร 
จัดการโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานสาธารณูปโภค ใหสามารถใชวางแผนตัดสินใจ 
ในการพัฒนาไดตามลําดับความสําคัญ ความจําเปน
เรงดวน เพ่ือลดความซ้ําซอนของโครงการ สามารถ
กําหนดแนวทางในการใชประโยชนรวมกันระหวาง
ทองถ่ินไดอยางเหมาะสมและคุมคาตอการลงทุน 

2. จัดทําผังเมือง ขอบังคับการใช พ้ืนท่ี เ พ่ือกําหนด
นโยบายและควบคุมการใชประโยชนท่ีดิน อาคาร
บานเรือน โรงงานและการวางแผนพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
โดยไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.  ผลักดันใหเกิดระบบการใหบริการขนสงสาธารณะและ
ขนส งมวลชน ท่ี เ ช่ือม โยง กับทอง ถ่ิน อ่ืนอย า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใชงานของประชาชน
ในทองถ่ินและนักทองเท่ียวในและตางประเทศ 

1.2  ภาคเกษตรกรรม
สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมและมี
การกระจายรายได   
อยางเหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางการ 
เกษตรเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิม 
ใหแกผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคดานการเกษตรและ
ชลประทาน เพ่ือการเกษตรใหสามารถปองกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยแลงท่ีมีตอภาคเกษตรกรรม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และสรางความเขมแข็งใหกับประชาชนในทองถ่ิน 
โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สรางมูลคาเพ่ิม
และลดคาใชจายในการกระจายสินคา เชน การจัดตั้ง
และดูแลตลาดกลางรับซื้อ ขาย     

3. พัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรอยางมี
สวนรวม ตลอดจนติดตามประเมินผลความกาวหนา
อยางตอเน่ือง 
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ยุทธศาสตร 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1   ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
เกิดภูมคิุมกัน 
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

1. สงเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และสรางภูมคิุมกัน
ระบบเศรษฐกิจ 
ในทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือเปน
ฐานการผลิตทางดานการเกษตรอยางคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยใชแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บนพ้ืนฐาน
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ชุ ม ช น เ ป น สํ า คั ญ  ต ล อ ด จ น 
การสนับสนุน ตอยอดและขยายผลความสําเร็จ 
การพัฒนาโครงการหลวง เพ่ือสงเสริมการเรียนรู 
ภูมิปญญาและนวัตกรรมการเกษตร  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. การนําเทคโนโลยีเขามาใช เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการเกษตรในทองถ่ิน 
เชน การพัฒนาเมล็ดพันธุ การจัดเก็บรักษาผลผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑและการใหบริการวิชาการ 
ด านการ เกษตร  เ พ่ือ เสริ มสร า งความ เข มแ ข็ง 
ใหเกษตรกรอยางเปนระบบ ตลอดจนรณรงคและ
สงเสริมเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เพ่ือการบริโภค
และการผลิตเพ่ือจําหนายในชุมชน 

3. สงเสริมใหมีการประกอบอาชีพเสริมตอยอดจากอาชีพ
เกษตรกร โดยการสรางกลุมอาชีพ หรือสหกรณ 
ท่ีมีความเขมแข็ง เพ่ือสรางรายไดเสริมและผลักดัน 
ใหเกิดการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 

4. สงเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบนพ้ืนฐานของ
ความเขาใจและความพรอมของชุมชน  

5. เสริมสรางคานิยมในการบริโภคสินคาชุมชนและสินคา
ท่ีผลิตภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ) 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

2.  การพัฒนา

เศรษฐกิจตาม

แนวทาง

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

(ตอ) 

2.2  ทองถ่ินมีการ
พัฒนาดานการ
ทองเท่ียวและ
วิสาหกิจชุมชน  
ใหมีความพรอม
แขงขันและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

2. สงเสริมทองถ่ินใหมี
การพัฒนาศักยภาพ
ดานการทองเท่ียว 
ในชุมชน มีความ
พรอมแขงขันและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน ท้ังกิจกรรม
ทางการทองเ ท่ียวเดิ มและเพ่ิมกิจกรรมใหม  เช น  
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ  
ท่ีสอดคลองกับวิถีชี วิต ขนบธรรมเนียมประเพณ ี 
บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม เหมาะสมกับศักยภาพ
และเกิดประโยชนตอคนในทองถ่ิน  

2. ศึกษา รวบรวม และเผยแพรขอมูล เพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
รวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพ่ือใหสามารถ
เตรียมความพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ดานการทองเ ท่ียวและวิสาหกิจชุมชนไดอย างมี
ประสิทธิภาพ  

3. สรางการมีสวนรวมและเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ  เอกชนและทอง ถ่ินท่ีมีสวนเ ก่ียวของกับ 
การพัฒนาการทองเท่ียวในการพัฒนาและประชาสัมพันธ
เผยแพร กิจกรรมทางการทองเ ท่ียวให เปน ท่ีรู จัก 
ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ   

 
 
 

3.  พัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน เพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑชุมชน  

1. พัฒนาความรูผูประกอบการในทองถ่ิน ในดานการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบดวย การตลาด การผลิต/
การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุงเนน
การพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การศึกษาและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลคา ยกระดับการคาและบริการใหได
มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดการคาอาเซียน   

2. เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชนมีอํานาจในการตอรอง
การจัดหาปจจัยการผลิต เพ่ือลดตนทุนในการผลิต 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดท้ังในและ
ตางประเทศรวมกันในลักษณะกลุมเครือขาย โดยความ
รวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

3. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเขามาใชในการ
บริหารจัดการธุรกิจเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
การออกแบบเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ สรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
สินคา/บริการ การตลาด และการขายท่ีเช่ือมโยงสูตลาด
ภายนอก  
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ยุทธศาสตร 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.1 ชุมชนมีจติสํานึก
และมสีวนรวม 
ในการปฏิบัต ิ
เพ่ือปองกันและ
แกปญหาในดาน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและ        
การอนุรักษ
ระบบนิเวศ 

1. อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 
โดยชุมชน 

1. พัฒนานวัตกรรมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม*  

2. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
เชน ปลูกปาในพ้ืนท่ีตนนํ้า พ้ืนท่ีสาธารณะ สรางฝาย 
ตนนํ้าลําธาร โดยใหชุมชนเปนผูมีบทบาทหลักในการ
ริเริ่มดําเนินการและโดยภาครัฐ  

3. กําหนดบทบัญญัติขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
ปรับปรุงกฎระเบียบดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ 
แตละ พ้ืน ท่ี  การ กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี  (Zoning)  
อยางเปนรูปธรรม และนํากฎระเบียบมาบังคับใช 
อยางจริงจัง ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดเก็บ 
รวบรวมขอมูลการครอบครองพ้ืนท่ี 

4. รณรงคประชาสัมพันธใหชุมชนตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ีสงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม 

5. จัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนใหประชาชนกลุมตางๆ  
มีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการปองกัน แกไข
ปญหาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

* เปนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนในการจัดการกับปญหาเหลาน้ี 
จะดําเนินการแกไขในนามของสวนรวม (Collective 
action) ท้ังผานการใชกระบวนการเวทีประชาคมเพ่ือสราง
ความตระหนักถึงปญหารวมกันและเพ่ือระดมความคิดเห็น
ในการหาทางแกไข ท้ังใชการลงมือลงแรงรวมกันเพ่ือแกไข
ปญหา เชน การปลูกปา การทําแนวกันไฟปา การรวมกลุม
เปนอาสาสมัครเพ่ือลาดตระเวนและปองกันการกระทําการ 
ท่ีเปนตนเหตุของปญหา หรือใชการทําสัญญาประชาคม 
ในชุมชนโดยการกําหนดเปนกฎกติกาของชุมชนหรือกฎบาน ฯลฯ 
เปนตน) 
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ยุทธศาสตร 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

3.  การบรหิาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

(ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 ชุมชนมีจติสํานึก

และมสีวนรวม 

ในการปฏิบัต ิ

เพ่ือปองกันและ

แกปญหา 

ในดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและ

การอนุรักษ 

ระบบนิเวศ (ตอ) 

2. ปองกันและ
แกปญหาขยะและ
มลภาวะในชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
เชน ปญหานํ้าเสีย ขยะมูลฝอย ปญหาหมอกควันใหอยู 
ในเกณฑท่ีกําหนด โดยสงเสริมใหชุมชนสามารถดําเนินการ
ดวยตนเองมากข้ึนอยางตอเน่ือง  

2. สงเสริมใหมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐ  
เอกชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม   

3. สงเสริมการจัดตั้งกลุมและเครือขายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน เชน  
การแกปญหาหมอกควัน ไฟปา  

4. การใหความรู เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัดแยกที่เหมาะสม 
มีการกําจัดขยะอยางถูกวิธีและสรางประโยชนจากขยะ 
ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแมนํ้าลําคลองไมใหเนาเสีย 

5. สรางองคความรูจากการศึกษาดูงานการหาตนแบบท่ีดี
ในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะเพ่ือนํามาเปน
แบบอยางแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสูชุมชนและทองถ่ินอ่ืน 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน องคกรภาคเอกชน เชน 
การพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอย  การแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา  

3. สงเสริมการใช
พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สงเสริม สนับสนุนและนํางานวิจัยเก่ียวกับพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใชปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรมเพ่ือการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน โดยเริ่มจาก
หนวยงานภาครัฐและขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ท่ีอยูอาศัย และอ่ืนๆ 

2. ใหความรู ปลูกจิตสํานึก และสรางแรงจูงใจของคนในทองถ่ิน
ดานการอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานทดแทน โดย
เปรียบเทียบใหเห็นถึงประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนตอตนเองและ
ทองถ่ินอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร 4 : การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

  4. การอนุรักษ   

 ฟนฟูและ 

 สืบสาน   

 ศิลปวัฒนธรรม   

 จารีตประเพณ ี

 และภูมปิญญา 

 ทองถ่ิน 

4.1 ชุมชนและองคกร

ภาคสังคมใน

ทองถ่ิน สามารถ

อนุรักษ ฟนฟูและ

สืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภมูิปญญา 

อันเปนเอกลักษณ

ของทองถ่ินของตน 

ใหดํารงอยูได 

อยางยั่งยืน 

1. พัฒนาองคความรู

ดานศิลปวัฒนธรรม 

และภมูิปญญา

ทองถ่ินในเชิง 

องครวม 

1. สรางแหลงเรียนรูเพื่อการสืบคนภูมิปญญา/อัตลักษณ

ทองถ่ิน เช่ือมโยงแหลงการเรียนรูในชุมชน เชน การใช

วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ หรือสถานที่ที ่เหมาะสม 

ในการจัดการเร ียนการสอน  ศ ิลปว ัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถิ่นใหเยาวชนและผูที่สนใจ โดยมุงเนน

การปร ับปร ุงและใช งานแหล ง เ ร ียนรู เ ด ิม ที ่ม ีอยู 

ใหสามารถใชงานไดและมีความนาสนใจ   

2. สร าง เคร ือข ายบ ุคลากรหร ือกลุ มบ ุคคลเ กี ่ยวก ับ 

การสรางสรรคผลงานทางดานศิลปวัฒนธรรมใหเปน

แกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปญญาในทองถิ่น 

และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตน 

3. สงเสร ิม  สนับสน ุนให เก ิดก ิจกรรมการพัฒนาและ

สรางสรรคงานศิลปะ ภูมิปญญาทองถิ่นสาขาตางๆ 

เช น  การจ ัดน ิทรรศการ  การเสวนา  การประช ุม 

ในชุมชน เพื ่อการแลกเปลี ่ยนเรียนรู และสรางกลุ ม

กิจกรรมศิลปะท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. อนุรักษและ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม

ทองถ่ินในชุมชน 

1. สงเสริมใหมีกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตามคําสอน
ของศาสนา         

2. ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ินในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันรากฐานใหเด็กและเยาวชน 
ในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เชน รณรงค
การใชภาษา/การแตงกายลานนา การอนุรักษอักษรเมือง 
ดนตรีพ้ืนบาน สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
รวมถึงการอนุรักษดานสถาปตยกรรมตาง ๆ แหงลานนา 
มีการออกแบบหรือกอสรางโดยคงเอกลักษณทางดานศิลปะ  

3. สงเสริมชุมชนในการสรางกลุมสงเสริมวัฒนธรรมลานนา
และคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน  

4. สงเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผาในทองถ่ิน            

5. สรางการมีสวนรวมของคนในชุมชนในการเฝาระวังและ
ปองกันผลกระทบจากการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ
ท่ีมีตอวิถีชีวิตชุมชน  

6. สนับสนุนยกยองเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลท่ีสรางคุณประโยชน 
ในดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร 4 : การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษ 

ฟนฟูและ 

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภมูิปญญา

ทองถ่ิน (ตอ) 

4.1 ชุมชนและองคกร 
ภาคสังคมใน
ทองถ่ิน สามารถ
อนุรักษ ฟนฟูและ
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปญญาอัน
เปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินของตน 
ใหดํารงอยูได 
อยางยั่งยืน (ตอ) 

3.  เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ินสูภายนอก 

1. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสาร รายการ
โทรทัศน สื่อ online เปนตน เพ่ือเผยแพรใหเกิดการรับรู 
ในวงกวาง โดยมุงเนนความคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและเปดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมเพ่ือเปนแหลงเรียนรู
ดานศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินไปยังสถานท่ีตาง ๆ ภายนอก เชน 
การจัดกิจกรรมการเข าร วมงานแสดงสินค าเก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดการรับรู 
ในวงกวางและเปนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
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ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

5.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

5.1 กลุมเด็ก เยาวชน 
และผูใหญ ไดรับ
การสงเสริม
การศึกษาและ 
การเรยีนรู 
ตลอดชีวิต 

 
 
 
 

1. สงเสริมการศึกษา
และการเรียนรู
ตลอดชีวิต  

 
 
 
 
 

1. จัดใหมี ศูนยการเรียนรูดานตาง ๆ ท่ีเปนการศึกษา 
ท้ังในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอมแหลง
แลกเปลี่ยนเรียนรู ท่ี เหมาะสมและเพียงพอสําหรับ
ประชาชน กลุมอาชีพและการรวมกลุมตามอัธยาศัย  

2. สงเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ
ทางการศึกษาและการศึกษาวิจัยของสถานศึกษา 
ในสังกัดและสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ลดความเหลื่อมล้ํา
ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาและสรางโอกาส 
ทางการศึกษาสํ าหรับประชาชนทุกระดั บ พัฒนา 
ความพรอมตอการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 
 
 
 

5.2 กลุมผูสูงอายุ คน
พิการและผูประสบ
ปญหาทางสังคม 
ไดรับบริการและ
สวัสดิการอยาง
ท่ัวถึง รวดเร็วและ
เปนธรรมบนพ้ืนฐาน
ของการพ่ึงพาตนเอง 

 
 

2. สงเสริมสุขภาวะท่ี
ดีของคนในชุมชน  

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางดานสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟู
สมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ 
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยใหประชาชนในชุมชนสามารถ
เขาถึงบริการไดสะดวกและท่ัวถึง  

2. สงเสริมเครือขายดานสาธารณสุขในการเฝาระวัง ควบคุม
โรคท่ีเปนปญหาสําคัญ โรคอุบัติใหมและภัยสุขภาพ พัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือขายในการปองกันโรคและสรางเสริม
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน                 

3. สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และการถายทอดองคความรู 
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพรใหเปนท่ียอมรับ
ในชุมชน  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสราง 
ความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
(ตอ) 

5.2 กลุมผูสูงอาย ุ 
คนพิการและ 
ผูประสบปญหา 
ทางสังคม  
ไดรับบริการและ
สวัสดิการ 
อยางท่ัวถึง 
รวดเร็วและ 
เปนธรรม  
บนพ้ืนฐานของ 
การพ่ึงพาตนเอง 
(ตอ) 

3.  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส  

1. สํารวจรวบรวมขอมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาสในทองถ่ิน เพ่ือจัดทําแผน กําหนดแนวทาง 
ในการจัดสวัสดิการทางสั งคม ท้ั งในด านการศึกษา  
การพัฒนาอาชีพ และการเขาถึงปจจัยการยังชีพ 

2. พัฒนาการใหบริการและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับ
กลุ มประชาชนเป าหมาย เช น การจัดทําทะเบียน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการรับบริการดานตาง ๆ  
การสรางทางลาดสําหรับผู พิการ การรักษาพยาบาล  
เปนตน 

3. สงเสริมการเขาถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและ
พัฒนาศักยภาพแกกลุมประชาชนเปาหมาย สนับสนุน
กองทุนเพ่ือสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุมครองเด็ก 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผูสูงอายุ 

4. สงเสริม และพัฒนาอาชีพใหแกกลุมประชาชนเปาหมาย 
ในชุมชน/ทองถ่ินตามศักยภาพ รวมท้ังสนับสนุนดาน
การตลาด เพ่ือใหมีงานทํา มีรายไดสามารถพ่ึงพาตนเองได 
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  ยุทธศาสตร 6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

6. การปองกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย
และการรักษา
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
ในชุมชน 

6.1 ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา 
ความสงบ
เรียบรอยใน
ชุมชนและ
สามารถปองกัน
และรับมือกับ 
สาธารณภัยตาง ๆ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 ชุมชนมีสวนรวม
ในการปองกัน 
แกไข สามารถ 
ลดปญหา 
ยาเสพติดและ        
ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
ในชุมชน 

1. รักษาความสงบ
เรียบรอยและ 
ความปลอดภัย 
ในชุมชน 

  
  
  
 

1. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายอาสาสมัครชุมชน ตํารวจบาน 
กลุมจิตอาสา, อปพร., อสม. เพ่ือเฝาระวังและรักษาความสงบ
เรียบรอยของชุมชน  

2. รณรงคประชาสัมพันธ, ใหความรู จัดกิจกรรมสงเสริม 
การมีสวนรวมเพ่ือปองกันภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชน  

3. พัฒนาความรวมมือและบูรณาการระหวางองคการบริหาร
สวนจังหวัดกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี รวมท้ัง
การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน หนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกไขปญหา  

 
 
 
 

2. ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

 

1. สงเสริมการสรางเครือขายอาสาสมัครปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุมอาสาสมัครดับไฟปา 

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบเพ่ิมประสิทธิภาพงานการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัย 
ในชุนชนอยางพอเพียง 

3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดการและปองกันปญหา 
ภัยแลง อุทกภัย  สาธารณภัย รวมถึงการเตรียมความพรอม
ใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยอยางทันทวงที 

4. นําเทคโนโลยีมาใชในการปองกันและแกปญหาการเฝาระวัง
การแจงเตือนดานสาธารณภัย 
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  ยุทธศาสตร 6. การปองกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน (ตอ) 

 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

6.  การปองกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย
และการรักษา
ความเปน
ระเบียบ
เรียบรอย 
ในชุมชน  
(ตอ) 

6.1 ประชาชนมีสวน
รวมในการรักษา 
ความสงบ
เรียบรอยใน
ชุมชนและ
สามารถปองกัน
และรับมือกับ 
สาธารณภัยตาง ๆ 
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 สามารถลดปญหา       
ยาเสพติดและ        
ความไมปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสินใน
ชุมชน (ตอ) 

 

3. ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
อบายมุขและ
ปญหาแรงงาน 
ตางดาว 

1. บูรณาการความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พรอมท้ังสงเสริมการมีสวนรวม
ของคนในชุมชน ในการแกไขปญหายาเสพติด อบายมุข
ปญหาแรงงานตางดาว อยางมีระบบ เชน โรงเรียน วัด องคกร
ภาคเอกชนผูประกอบการและประชาชนในทองถ่ิน ฯลฯ  
เพ่ือกําหนดมาตรการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหา 
ท่ีจะเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองและดําเนินการตามกฎหมาย 
อยางจริงจัง 

2. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 
แกเด็กและเยาวชน เพ่ือปองกันปญหายาเสพติด  

3. พัฒนาระบบการคุมครองแรงงานตางดาวและการใหสิทธิ
ของคนพ้ืนท่ีสูงใหมีสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจน
เตรียมความพรอมเฝาระวังผลกระทบและปองกันปญหา 
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากแรงงานตางดาวท้ังในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร
จัดการบาน 
เมืองท่ีดี 

7.1  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   
มีกระบวนการ
บริหารจดัการ
ภายใตหลัก   
ธรรมาภิบาล 

7.2  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
มีการ
จัดบริการ
สาธารณะ 
แกประชาชน 
ท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนากระบวน 
การบริหารจัดการ
ภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย
และธรรมาภิบาลท่ียึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก  
สรางขวัญกําลังใจและทัศนคติท่ีดีของบุคลากรทองถ่ิน 
ทุกระดับในการใหบริการประชาชน   

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีความรู
ความสามารถ  ทั กษะและสมรรถนะพร อมรั บ 
การเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ เชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ดานระเบียบท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงาน การจัดอบรม 
ในดานการบริหารจัดการธรรมาภิบาล   

3. พัฒนากลไกการทํางานท่ีเขมแข็งและโปรงใส โดยอาศัย
ความรวมมือเปนภาคีหรือขอตกลงความรวมมือและ
การบูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนรูปธรรม 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะของผูรับบริการเปนหลัก 
ภายใตการตัดสินใจท่ียึดหลักคุณธรรมจริยธรรม   
การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบ
จากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
มีการเปดเผยขอมูลหนวยงานตามกฎหมาย   

4. จัดหาเครื่องมือและประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให บริ การเ พ่ือเตรี ยมความพรอม 
การพัฒนาทองถ่ินสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

5. พัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบงานและ 
การใหบริการประชาชน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและ 
ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงความตองการ
ของประชาชน   
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   ยุทธศาสตร 7 : การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ตอ) 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร

จัดการบาน 

เมืองท่ีดี (ตอ) 

7.1  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน   

มีกระบวนการ

บริหารจดัการ

ภายใตหลัก 

ธรรมาภิบาล 

7.2  องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

มีการ

จัดบริการ

สาธารณะ 

แกประชาชน 

ท่ีมี

ประสิทธิภาพ

และเกิดผล

สัมฤทธ์ิ 

(ตอ) 

3.  สงเสริมการมสีวน

รวมของทุกภาคสวน 

ในการตรวจสอบ

ควบคุม  

1. สงเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจาก

ชุมชน กลุมองคกร หนวยงานและผูมีสวนได เสีย 

จากการดําเนินงานในการพัฒนาของทองถ่ินและเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการ

กําหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสาน

ประโยชน ของภาคส วนต างๆ ให เสมอภาคและ 

มีความสมดุล   

2. สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในองคกร

ภาครัฐตามท่ีกฎหมายกําหนด และการเปดเผยขอมูล

การดําเนินงานเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 

จากทุกภาคสวน  

 

หมายเหตุ     วิธีการวัดขอ  3.1.2 ระดับความสําเร็จวัดจาก: 

1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม 
2. มีการใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
3. มีการคัดแยกขยะท่ีเหมาะสม มีการกําจัดขยะอยางถูกวิธี และสรางประโยชนจากขยะ 
4. การจัดตั้งกลุมและเครือขายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชน  
5. มีองคความรูจากการศึกษาดูงานการหาตนแบบท่ีดีในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 



1 1 1 1 การสร้างความเปน็ธรรมในสังคม
2 2 2 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  
3 3 3 3 สร้างความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงอาหาร/พลังงาน 2 1 แถลงขา่ว
4 4 4 4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 3 โฆษกรัฐบาล
5 5 1 5 1 5 การสร้างความเชือ่มโยงในภมูภิาค 4 โฆษกกระทรวง
6 6 2 6 2 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 โฆษก คสช., สปท., สนช., กรธ.
7 7 3 7 3 7 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ 6 2 สื่อโทรทัศน์/วิทยุ
8 8 4 8 4 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยี 7 โทรทัศน์ CH 11 / สาธารณะ 
9 9 5 9 5 9 การปอ้งกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน่ 8 ดาวเทียม / Internet TV / เคเบิ้ล
10 10 6 10 6 วิทยแุห่งประเทศไทย
11 11 7 11 7 วิทยหุน่วยงานราชการ

12 8 การจัดการขยะ 8 วิทยชุมุชน / หอกระจายขา่ว ฯลฯ
13 9 การบริหารจัดการน้้า 9 3

1 14 10 โครงการพัฒนาริมแมน้้่าเจ้าพระยา 10 จดหมายขา่วรัฐบาลเพ่ือประชาชน
2 15 11 9 คูคลอง 11 วารสารไทยคู่ฟ้า / หน่วยราชการ
3 16 12 ลดความเหลื่อมล้้า เอกสารขา่ว / แผ่นพับ ฯลฯ
4 13 การจัดที่ดินท้ากินให้ชมุชน 4 สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
5 การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพบริหารงานภาครัฐ 14 อ่านออกเขยีนได้ เว็บไซต์กระทรวง
6 15 นวัตกรรม Facebook/  Twitter / Youtube
7 การปฏริูปกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 16 Line / Group Line / Official Account
8 การปฏริูประบบและโครงสร้างภาษี   17 GAC  / KIOSK 
9 การปฏริูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ 18 5 เครือขา่ยปฏริูป
10 ระบบพลังงาน   
11 ปฏริูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
12 การผูกขาดและการแขง่ขนัที่เปน็ธรรม
13 การปฏริูปการเงินฐานราก สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ
14 การปฏริูปภาคเกษตร 1 แถลงขา่ว
15 การสร้างสังคมผู้ประกอบการ   โฆษกรัฐบาล
16 การปฏริูประบบการจัดการศึกษา   คณะ 6 การท่องเที่ยว วัฒนธรรม  และการกีฬา โฆษกกระทรวง
17 1 รอง ธนะศักดิ์ (2) / ปลัด กก. เลขาฯ  โฆษก คสช., สปท., สนช., กรธ.
18 การปฏริูปการเรียนรู้   วาระปฏิรูป 2 สื่อโทรทัศน์/วิทยุ
19 2 ส่งเสริมการเปน็ศูนยก์ารท่องเที่ยวในภมูภิาค โทรทัศน์ CH 11 / สาธารณะ 
20 การปฏริูประบบวิจัยเพ่ือเปน็โครงสร้างพ้ืนฐานทางปญัญาของประเทศ  3 การพัฒนาการท่องเที่ยวอยา่งยัง่ยนื คณะ 3 ดาวเทียม / Internet TV / เคเบิ้ล
21 การปฏริูประบบ วทน. เพ่ือเปน็โครงสร้างพ้ืนฐานทางนวัตกรรมของประเทศ  4 กต. สศช.  กก. วธ. วิทยแุห่งประเทศไทย
22 5 วาระขบัเคลือ่น วิทยหุน่วยงานราชการ
23 6 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกมติิ คณะ 5 วิทยชุมุชน / หอกระจายขา่ว    ฯลฯ
24 7 ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมมมีลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 3
25 การปฏริูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   8 ส่งเสริมการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาอาชพี จดหมายขา่วรัฐบาลเพ่ือประชาชน
26 การจัดการภยัพิบตัิตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน   เขตตรวจราชการที่  10 , 11 , 12 วารสารไทยคู่ฟ้า / หน่วยราชการ
27 การเตรียมการเพ่ือรับมอืกับวิกฤติการณ์ "กรุงเทพจม"   เอกสารขา่ว / แผ่นพับ   ฯลฯ
28 การปฏริูประบบเพ่ือสร้างเสริมชมุชนเขม้แขง็ 1 4 สื่อสังคมออนไลน์(Social Media) 
29 สวัสดิการสังคม   2 เว็บไซต์กระทรวง
30 การปฏริูประบบรองรับสังคมผู้สูงอายุ 3 Facebook/  Twitter / Youtube
31 การคุ้มครองผู้บริโภค   Line / Group Line / Official Account
32 GAC  / KIOSK 
33 สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ 5 5 เครือขา่ยปฏริูป
34 การปอ้งกันการแทรกแซงสื่อ 6
35 7
36 ส่งเสริมความเขม้แขง็ของสถาบนัศาสนาเพ่ือให้เปน็สถาบนัหลักของสังคม 8
37 ปฏริูปการแรงงาน   9
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สปท. 11 คณะกรรมาธกิาร สนช. 16 คณะกรรมาธกิาร รัฐบาล 11 นโยบาย คสช. 9 ยทุธศาสตร์ กรธ. 9 คณะอนุกรรมการ

การประชาสัมพันธ์

สื่อสิ่งพิมพ์

สลน.

การเมือง การเมอืง ปกปอ้งเชดิชสูถาบนั 1 การพิจารณาแนวทางการปฏริูปการศึกษา และการ
การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการราชการแผ่นดนิ

การศึกษา/ท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การจัดท้าสื่อดิจิทัลเก่ียวกับการร่างรัฐธรรมนูญ

การศึกษา การศึกษาและการกีฬา แรงงานต่างด้าว ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข การปฎริูปการศึกษา การประชาสัมพันธ์และส้ารวจความคิดเห็นของประชาชน

รักษาความมัน่คง บงัคับใช ้ก.ม.

กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม การกฎหมาย กระบวนการยตุิธรรม และกิจการต้ารวจ นโยบายเรง่ดว่น 18 ดา้น ลดความเหลื่อมล้้า/สร้างโอกาสเขา้ถึงบริการภาครัฐ วาระแหง่ชาต ิ11 ดา้น การศึกษาประเด็นปญัหาการสร้างความปรองดอง
การปกครองท้องถ่ิน การปกครองท้องถ่ิน

พลังงาน การพลังงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมบทบาท/ใชโ้อกาสในประชาคมอาเซียน การต่อต้านการทุจริตในทุกระดับ การรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มผู้ีเสนอแนะ
เศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง IUU เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจฯ การบริหารจัดการขยะมลูฝอย การยกร่างบทบญัญตัิรัฐธรรมนูญ

สื่อสารมวลชน การสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสารสนเทศ BOI รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร การปอ้งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การศึกษาโครงสร้างฝ่ายนิติบญัญตัิ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข SMEs พัฒนา/ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ วิทยาศาสตร์เทคโนโยยแีละนวัตกรรม การท่องเที่ยววิถีไทย การศึกษาโครงสร้างฝ่ายบริหาร

สังคม สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ICAO ส่งเสริมธรรมาภบิาล/ปอ้งกัน ปราบปรามทุจริตฯ การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน AC
อ่ืน ๆ การเกษตรและสหกรณ์ Social Business ปรัปปรุงกฎหมาย / กระบวนการยตุิธรรม การแก้ไขปญัหายาเสพติด

การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
การเขา้สู่อ้านาจ/ระบบพรรคการเมอืง   การพาณิชย ์การอุตสาหกรรมการแรงงาน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

37 วาระปฏริปูของ  สภาขับเคลื่อน (สปท.) การคมนาคม พัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ
การต่างประเทศ การแก้ไขปญัหาราคายางพารา

NSW

กขร.  ขับเคลือ่น 5 ด้าน คตร. 6 คณะอนุ คตร. กขย. 7  คณะอนุ กขย. การประชาสัมพันธ์

การปรับโครงสร้างอ้านาจส่วนกลาง ภมูภิาคและท้องถ่ิน   การศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

การปฏริูประบบงบประมาณและการคลังท้องถ่ิน   

กิจการต้ารวจ
ชว่ยเหลือเกษตรกร
OSS

1 กลุ่มกระทรวงด้านความมัน่คง 
คณะ 1

ยศ. 1 บริการทางสังคมตามสิทธิขัน้พ้ืนฐาน/ลดความเหลื่อมล้้าและการคุ้มครองสิทธิฯ

ดา้นมั่นคง กห. มท. ทส. รง. กอ.รมน. สตช. สมช. สขช. สทป. ยศ. 4 เพ่ิมขดีความสามารถผู้ประกอบการ
คณะ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และระบบการศึกษา  คณะ 2  เศรษฐกิจ การเงิน การคลังลงทุนภาครัฐและโครงสร้างฯ คณะ 3 ระบบราชการ ก.ม.  ยตุิธรรมและความปรองดองสมานฉันท์  คณะ 4 การสาธารณสุข คณะ 5  ความมั่นคงลดความเหล่ือมล ้า การเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ 2 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 1 ยศ. 7 ปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชน

ยศ. 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าแบบบรูณาการการปฏริูประบบการคลังด้านการศึกษา การเชดิชสูถาบนัพระมหากษัตริยไ์ว้ด้วยความจงรักภกัดี  รอง ประจิน (4) /ศธ. เลขาฯ   รอง สมคิด (5) / สศช. เลขาฯ รอง วิษณุ (6) / สศก. เลขาฯ   รอง ณรงค์ (3) และส่ิงแวดล้อม วาระเร่งด่วน  การแกไ้ขปัญหาตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ กค. พน. คค. ทก. สสป. คปก.
คณะ 2และปกปอ้งพระบรมเดชานุภาพ (มท. และ กห.) วาระปฏิรูป วาระปฏิรูป วาระปฏิรูป วาระปฏิรูป  รอง ประวิตร (1)  / เลขา คสช. เลขาฯ  3 กลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 2 ยศ. 6 จัดระบบปอ้งกันการท้าลายทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /

การกีฬา ขบัเคลื่อนศูนยด์้ารงธรรมจังหวัด สามารถเชือ่มโยงภารกิจอ่ืน (มท.) การศึกษาและระบบการเรียนรู้ ส่งเสริมการเปน็ศูนยก์ลาง AEC การกระจายอ้านาจท้องถ่ิน ระบบบริการสาธารณสุข วาระปฏิรูป พณ. อก. กษ. BOI    สร้างการมสี่วนร่วมของชมุชนในการรักษาทรัยากรธรรมชาติ

สร้างความร่วมมอืและแก้ไขปญัหาแนวชายแดน (มท.) ระบบการคลังด้านการศึกษา การเงินฐานราก องค์กรยตุิธรรมและองค์กรอิสระ งานส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค ภาคเกษตร 4 กลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา ยศ. 3 แก้ไขปญัหาเกษตรกรอยา่งยัง่ยนื/ พัฒนาพลังงานทางเลือก
การแก้ไขปญัหายาเสพติด (มท. ยธ. สตช. ปปส.) ระบบการวิจัย สหกรณ์ ปรับโครงสร้างอ้านาจส่วนกลาง ภมูภิาค และท้องถ่ิน การเงินการคลัง การจัดการที่ดิน ศธ. พม. วธ. สธ. คณะ 4 ยศ. 5 ปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชือ่มโยงกับประเทศในภมูภิาค/

   ส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศระบบบริการสาธารณสุข (การปฏริูประบบบริการสุขภาพ) การแก้ไขปญัหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมยีนมา ลาว กัมพูชา) (รง.) ระบบสวัสดิการสังคม รัฐวิสาหกิจ สร้างความสมานฉันท์ ระบบบริหารจัดการ การผังเมอืง

5

กลุ่มด้านกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรมและอ่ืนๆ 

ระบบการคลังด้านสุขภาพ การบริหารจัดการน้้า (ทส. กษ. มท. วท. ทก.) ส่งเสริมชมุชนแขม็แขง็ กค. กก. กษ. คค. ทก. พน. พณ. วท. อก. มท.รง. สศช. วาระขบัเคลือ่น วาระขบัเคลือ่น
ระบบส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรคใหม่ๆ    การคืนพ้ืนที่ปา่ (ทส.) แรงงาน ระบบขอ้มลูเพ่ือการพัฒนาประเทศ มท. ยธ.  ก.พ. ก.พ.ร. สตช. กฤษฎกีา ยธ. กห. กค. พม. มท. รง. ศธ.  สธ. การจัดการภยัพิบตัิและภาวะโลกร้อน อส. ปปง. ปปท.  กสทช. ศร. ศย. ศป.  กลต. สลน. 

ดา้นสังคม วิจยั และจติวิทยา

ยศ. 1 แก้ปญัหาจังหวัดชายแดนใต้ / สร้างความปรองดองสมานฉันท์
กห. กต. กษ. ทส. มท. รง. สมช. สศช. ผบ.ทบ. สคก. กพ. กพร. สปน. กปส. สคบ. พว. รล. พศ. ยศ. 2 เสริมสร้างค่านิยม จิตส้านึก ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สื่อสิ่งพิมพ์

การด้าเนินการเก่ียวกับการท้าประมงที่ผิด ก.ม. (IUU Fishing) (กษ.) กก. มท. รง. วธ. วท. สธ. ศธ. พม. วาระขบัเคลือ่น ปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมยั หมดความจ้าเปน็ ซ้้าซ้อน ให้บริการสุขภาพอยา่งทั่วถึง วาระขบัเคลือ่น กปร. สกว. รถ. วช. สผ. สว. สมศ. สช. พป. พศ. ยศ. 9  จัดระบบปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่
วาระขบัเคลือ่น ดูแลค่าครองชพีให้แก่ผู้มรีายได้น้อย เพ่ิมประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ แก้ไขปญัหาความไมส่งบใน จชต. กปร. สกว. รถ. วช. สผ. สว. สมศ. สช. พป.

คณะ 6

ยศ. 1 จัดระเบยีบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง

พัฒนาทรัพยากรมนุษยท์ุกชว่งชวีิต ส่งเสริมการแขง่ขนัที่เปน็ธรรม ปรับบทบาทองค์การมหาชน ดูแลและส่งเสริมสุขภาพทุกชว่งอายุ แก้ไขปญัหาการค้ามนุษยแ์ละแรงงานต่างด้าวผิด ก.ม.
6

กลุ่มกระทรวงด้านต่างประเทศและกิจการอ่ืน ๆ ยศ. 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
กต. วธ. กก. งป. สสช. ศอบต. สสป. สพค. ยศ. 5 ปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชือ่มโยงกับประเทศในภมูภิาค/

การปรับปรุงระบบการให้บริการสุขภาพทั้ง 3 ระบบ (สธ. กค. รง.) การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการสอน ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เขตตรวจราชการที่  17 , 18 การเปน็ศูนยก์ลางด้านสุขภาพ (Medical Hub) จัดที่ดินท้ากิน สบร. อพท. กทช. บจธ. สคช. สตง.  กสม. หน่วยอ่ืนๆ    ส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ
การแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย ์ประมงผิดกฎหมาย (กห. กต. รง. พม. กษ. มท.) การจัดการศึกษา สร้างสังคมผู้ประกอบการ ก้ากับดูแลให้คดีทางการเมอืงเขา้สู่กระบวนการยตุิธรรมอยา่งเท่าเทียม การพัฒนาระบบแพทยแ์ผนไทย ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด

ยศ. 1 บริการทางสังคมตามสิทธิขัน้พ้ืนฐาน

การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว เชือ่มโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงาน พัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมเขต ศก. พิเศษ จัดระเบยีบสังคมและดูแลผู้ได้รับผลกระทบ ยศ. 2 ปฏริูปการศึกษา / เสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน

การจัดตั้งศูนยว์ัฒนธรรมอาเซียน (วธ.) การประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ปรับปรุงการจัดเก็บและปรับโครงสร้างภาษี เขตตรวจราชการที่  6 , 7 จัดที่อยูอ่าศัยแก่ผู้มรีายได้น้อย

คณะ 7

นวัตกรรม (วท.) เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย บริหารจัดการฯ และส่งเสริมพลังงานทดแทน บริหารจัดการทรัพยากรน้้า ยศ. 8 ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก/
การแก้ปญัหาคนขอทาน และคนไร้ที่พ่ึง (พม.) ส่งเสริมสถาบนัศาสนา ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ปกปอ้งฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์และทรัพยากรปา่ไม้    ปรับปรุงเทคโนโลยขีองชาติให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยนืในอนาคต

การก้ากับดูแลสื่อ ของประเทศ (วธ.) เตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียนตามแนวกรอบคุณวุฒิอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน(คมนามคม/ขนส่ง/logistics) ปรับโครงสร้างการเพาะปลูกพืชเกษตรกร (Zoning)     สร้างความรู้ให้กับประชาชนมภีมูคุ้ิมกันต่อปญัหาด้านสาธารณสุข
4

การจัดหาที่ดินให้แก่ผู้ไมม่ทีี่ท้ากิน (ทส. มท. กษ.) ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
การปฏริูปการศึกษา (ศธ.) ด้าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ICAO / IUU

ดา้นเศรษฐกิจ เขตตรวจราชการที่  1 , 2 , 3 , 4 

คณะทา้งานขับเคลื่อนประชารฐั (ภาคเอกชน)เร่งรัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (สศช.)

ศิลปะ วัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมลูค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาที่อยูอ่าศัยของชมุชนแออัดและผู้มรีายได้น้อย (พม.) เขตตรวจราชการที่  13 , 14 เตรียมพร้อมเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจ เชน่ TPP จัดการภยัพิบตัิและภยัแล้ง
การจัดให้มสีิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับคนพิการ และทุกคนเขา้ถึงได้ (พม.) เขตตรวจราชการที่  5 , 9 จัดการขยะมลูฝอย

ชว่ยเหลือผู้มรีายได้น้อย (ทุกกระทรวง) ยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (วท. อก. ทก.)
สร้างระบบก้าจัดขยะครบวงจร (ทส. มท. อก. พน. สธ.) ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ (กค. คค. )
รถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน 6 เส้นทาง  (คค.) 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและวิสาหกิจเริ่มต้น 

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง 3 เส้นทาง(บางปะอิน-นครราชสีมา บางใหญ่-กาญฯ (SMEs & Start-up) (พณ. อก. )

การพัฒนาและชว่ยเหลือ SMEs  (สสว. กค.)
การพัฒนาศูนยก์ารขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบงั (คค.) พัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต(อก. ทก. วท. พณ.)
โครงการท่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่าเทียบเรือ A ที่ท่าเรือแหลมฉบงั) ปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ (รอง วิษณุ)
การพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร (Standard Gauge) พัฒนาการเกษตรสมยัใหม ่ (กษ. พณ. วท.)

พัทยา-มาบตาพุด) (คค.) ยกระดับคุณภาพวิชาชพี  (ศธ. รง. อก. )
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภมูริะยะที่ 2 และท่าอากาศยานอู่ตะเภา (คค.) พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (มท. พม. พณ. )
โครงการรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง ใน กทม. (คค.) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (กก. )

มาตรการสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (กค. พณ.)
การปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (กค.)
การปฏริูปการคลังและภาษีอากร (กค.)
พัฒนาก้าลังคนสนับสนุนระบบขนส่งทางราง (วท.)
โครงการท่องเที่ยววิถีไทย (กก.)
การปรับโครงสร้างราคาพลังงาน (พน.)

การแก้ไขปญัหาหน้ีครัวเรือน (กค.) ศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น้า (ศธ.)
การขบัเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) (ทก.) สร้างรายได้และการกระตุ้นการใชจ้่ายของประเทศ (กค.)
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 และ 2 (กค.)
มาตรการชว่ยเหลือเกษตรกรและสินค้าเกษตร (กค. กษ.)

การปรับปรุงกฏหมายที่ล้าหลัง

การปรับปรุงกฏหมายเพ่ือการพัฒนาประเทศ
การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยตุิธรรม

ศูนยบ์ริการจัดหางานเพ่ือคนไทย Smart Job Center (รง.)
การพัฒนาฝีมอืแรงงานแก่ผู้เรียนอาชวีะ (ศธ. รง.)

ดา้นการตา่งประเทศ
การขบัเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน (ทุกกระทรวง)

ดา้นกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม

แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวียน (พน.)
การบริหารจัดการก้าลังการผลิตไฟฟ้าส้ารอง (พน.)
การจัดท้าแผนก๊าซธรรมชาติ และแผนน้้ามนั (พน.)
การดูแลค่าครองชพีให้กับประชาชนผู้มรีายได้น้อย (พณ.)
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรหลักที่ส้าคัญในเชงิรุก (พณ.)
การขบัเคลื่อนการส่งออก (พณ.)

กลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ “ประชารัฐ”

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอ าเภอ ศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ พลเรือน/ต ารวจ/ทหาร (พตท.)

+ องค์กรท้องถ่ิน
+ กองทุน

+ เอกชน
+ ประชาชน   + NGO

กขน.

ขับเคลื่อน/ปฏิรปู/บริหาร 6 ด้าน

หมายเหตุ : แสดงความเชื่อมโยงโดยใช้สี
จัดท าโดย : คณะท างานศนูยป์ฏิบตักิารนายกรัฐมนตร ี10 กุมภาพันธ์ 2559

แนวทางการจัดท างบประมาณ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ

แผนหลักอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี

กรอบงบประมาณรายรับ - รายจ่ายล่วงหนา้ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

FUNCTION
ภารกิจพื้นฐาน

AGENDA
ภารกิจยุทธศาสตร์

นโยบายเร่งด่วน/แนวทางปฏิรูป/

AREA
ภารกิจพื้นที่             

ท้องถ่ิน / ภูมิภาค / 

งบกลาง
ฉุกเฉิน / จ าเป็น /
ภัยพิบัติ / เรง่ดว่น

ชดใช้เงินกู้

ลดรายจ่ายประจ า
/ลงทุนพื้นฐาน

แผนปฏิรูป นโยบายรัฐบาล
นโยบาย

ความมัน่คง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ระดับนโยบาย

ระดับปฏิบัติ

ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิ / ขับเคลื่อน

แนวทางการบริหารราชการของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

คกก.ประสานงานร่วม 3 ฝ่าย
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1.6 สรุปการนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ จนัทรโอชา 

ในการแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

เมื่อวันศุกรที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

นโยบาย ๑๑ ดาน ประกอบดวย 

๑. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

๒. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  

๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  

๔. การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๕. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๗. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  

๘. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

๑๐. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบาย รายละเอียด หนวยงาน 

1. การปกปองเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย  

โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินการ 
ตอผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบัน รวมท้ัง
เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันและสงเสริม
โครงการในพระราชดําริ 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 

2. การรักษาความม่ันคง
ของประเทศ   

2.1 ระยะเรงดวนจะเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
ในกิจการ 5 ดาน คือการบริหารจัดการชายแดน สรางความม่ันคง
ทางทะเล แกปญหาอาชญากรรมขามชาติ สรางความไวใจกับ
ประเทศเพ่ือนบานและเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
การทหารรวมกัน 

2.2 เรงแกปญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สงเสริม
การพูดคุยสันติสุขกับผูท่ีเห็นตางและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

2.3 พัฒนาเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศ 

หนวยงาน 
ดานความม่ันคง 
ประกอบดวย 
ทหาร ตํารวจ 

ปกครอง 
ทุกอําเภอ และ 

กอ.รมน. 

3. การลดความเหลื่อมล้ํา
ของสังคมและสราง
โอกาสการเขาถึง
บริการของรัฐ   

3.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงสรางโอกาส อาชีพ และรายไดท่ีม่ันคง 
แกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ปองกันการแกปญหาคามนุษย 
3.3 ในระยะตอไปจะพัฒนาระบบคุมครองทางสังคม ระบบการออม 

และสวัสดิการชุมชน 
3.4 เตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
3.5 เตรียมความพรอมสูสังคมหลากหลายจากการเขาสูประชาคม

อาเซียน 
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลแกเจาหนาท่ีรัฐและประชาชนท่ัวไปตามคานิยม
หลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 

3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปา
สงวน 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 
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4. การศึกษาและเรียนรู 
การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญ 
ท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอม ๆ กัน   

4.2 ในระยะเฉพาะหนาจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและ
ลักษณะพ้ืนท่ีการศึกษาและปรับปรุงบูรณาการระบบการกูยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให มีประสิทธิภาพจัดระบบการสนับสนุน 
ใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิ์เลือกรับบริการการศึกษา 
ท้ังระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะจัดใหมีคูปอง
การศึกษา   

4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคมเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และประชาชน มีสวนรวมจัดการการศึกษา  

4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัย   
4.5 สงเสริมอาชีวศึกษา   
4.6 พัฒนาครูใหมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู   
4.7 ทํานุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ   
4.8 อนุรักษและฟนฟูเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม   
4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ    
4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี  

 

สพม. ๓๔ 
/สพป.๑ – ๒/

กศน. 
/วิทยาลัยชุมชน 

/วฒ. 
/สนง.พระพุทธฯ 

/อปท. 

5. การยกระดับคุณภาพ
การบริการดาน
สาธารณสุขและ
สุขภาพของ
ประชาชน    

5.1 วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไมให มีความเหลื่อมล้ํา
ของคุณภาพบริการในแตละระบบ บูรณาการขอมูลในแตละ
ระบบ  

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เนนการปองกันโรคมากกวา 
รอใหปวย ใหเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคคลากร  
เพ่ือจัดสรรบริการสาธารณสุขโดยรัฐเปนผูกํากับดูแล  
สงเสริมการรวมลงทุนและใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกัน  
โดยมีขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนแกทุกฝาย   

5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด   
5.4 ปองกัน แกไข ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจร   
5.5 สงเสริมการกีฬา 
5.6 ประสานการทํางานภาคสวนตาง ๆ เพ่ือปองกันและแกปญญา

การตั้งครรภในวัยรุนและปญหาดานการแพทยและจริยธรรม 
ของการอุมบุญ  

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรและ
การแพทย 

 

สสจ./รพ. 
/รพ.สต.ทุกแหง 
ในจังหวัด/กกท. 

/สทก. 
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6. การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ   

6.1 ระยะเรงดวน เรงดานงบเรงดวนของป  2557  ใหทันกอนสิ้นป 
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจของ คสช.  
6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

และนําโครงการการลงทุน ในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี 
เชน โครงการขนสงมวลชนในกทม. มาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน  

6.4 ดูแลเกษตรกร ใหมีรายได ท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ และใชกลไกลการ
ตลาดดูแลราคาสินคาการเกษตร  

6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว   
6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติใหเขามาเท่ียวในประเทศไทย    
6.7 ในระยะตอไปประสานนโยบายการเงิน และการคลังใหสอดคลองกันเพ่ือ

สนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝน และแกปญหาภัยแลง รัฐบาลจะเริ่มดําเนินการ

จัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหมากท่ีสุด  
6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิง  
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหไดอยางครบถวน ปรับปรุงโครงสรางอัตรา

ภาษีการคา และขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม เชน  ภาษีมรดก 
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง และยกเลิกการยกเวนภาษี ท่ีเอ้ือประโยชน
เฉพาะผูมีฐานการเงินดี  

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา ซ่ึงมีจํานวน
มากกวา 7 แสนลานบาท โดยจะหาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด  

6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงคมนาคมทางบก โดยเริ่ม
โครงการรถไฟขนสงในกรุงเทพฯ และรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพฯกับเมืองบริวาร 
ดานคมนาคมทางอากาศ จะปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 
และทาอากาศยานดอนเมือง ดานการคมนาคมทางน้ํา พัฒนาการขนสงทาง
สินคาทางน้ําเพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกสเรงรัดพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  

6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสง  
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ใหมีประสิทธิภาพ

โปรงใส และตรวจสอบได   
6.15 ดานการเกษตรจะดําเนินการ 2 เรื่อง คือ ปรับปรุงโครงสรางการผลิต

สินคาเกษตรใหสอดคลองกับความตองการและสนับสนุนใหสหกรณ  
เพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผล เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตร
รายใหญรายหนึ่ง   

6.16 ดานอุตสาหกรรม สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ  

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของ SME  ใหเขมเข็งและแขงขันได รวมถึงเขาถึง
แหลงทุนและบริการทางการเงิน  

6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 
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7. สงเสริมบทบาท
และใชโอกาสใน
ประชาคมอาเซียน   

7.1 เรงสรางเสริมการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคาการลงทุน 
ในภูมิภาค   

7.2 พัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ   
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน  
7.4 พัฒนาเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกส ภายในอนุภูมิภาค 

และภูมิภาคอาเซียน   
7.5 ตอเชื่อมเสนทางการคมนาคมขนสงจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลง

แปรรูปและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พณ/อต. 
/แขวงการทาง 

/ทางหลวง
ชนบท 

/ศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงาน 

8. การพัฒนาและ
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การ
วิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาประเทศใหไมต่ํากวา
รอยละหนึ่งของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 
เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและทัดเทียมกับประเทศอ่ืน   

8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอน 
ท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและ
คณิตศาสตร   

8.3 ปฏิรูประบบ การใหสิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายท่ีเปนอุปสรรค 
ตอการนํางานวิจัยไปตอยอด   

8.4 สงเสริมใหการลงทุนขนาดใหญของประเทศใชประโยชนจากการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร  
ดานการวิจัยและการพัฒนาและดานนวัตกรรม 

 

9. การรักษาความ
ม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและการ
สรางสมดุลย 
ระหวางการ
อนุรักษ กับการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน  

9.1 ระยะเฉพาะหนาเรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรปาไมและ
สัตวปา   

9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชน จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน   

9.3 ในระยะตอไปพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน แกไขการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได    

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพ 
9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสียท่ีเกิดจากการ

ผลิตและการบริโภค ในระดับพ้ืนท่ีจะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตาพุด
ซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

ทสจ./สํานัก
บริหารพ้ืนท่ี

อนุรักษท่ี ๑๖ฯ/
สํานักจัดการ

ทรัพยากร 
ปาไมท่ี ๑/

ทหาร/ตํารวจ/
ปกครอง/
อําเภอ/ 

กอ.รมน./
ชลประทาน/ 

ลุมน้ําสาละวิน/
สสจ./อต./อปท. 
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10. สงเสริม 
การบริหาร
ราชการแผนดิน 
ท่ีมีธรรมาภิบาล 
และปองกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย   

10.2 ในระยะแรกกระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สาธารณะไดรวดเร็วประหยัดและสะดวก  รวมท้ังวางมาตรการทาง
กฎหมาย กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน ข้ันตอนท่ีแนนอนระยะเวลา
ดําเนินการท่ีรวดเร็ว ระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม มิใหเจาหนาท่ี
หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต    

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานรัฐใหมีประสิทธิภาพ   
10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย   
10.5 ใชมาตรการทางกฎหมายการปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีในความเปนขาราชการและความ
ซ่ือสัตยสุจริต ยกเลิกหรือแกไขกฎหมายท่ีไมจําเปนหรือเปดชอง
ทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาตอนุมัติ และขอรับ
บริการจากรัฐ  

10.6 ปรับปรุง และจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยถือเปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ   

10.7 ส ง เสริมและสนับสนุนภา คีองคการภาคเอกชน ท่ีจั ดตั้ ง ข้ึน 
เพ่ือสอดสอง เพ่ือระวัง ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตาน 
การทุจริตและวางมาตรการ คุมครองพยานอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ทุกหนวยงาน 
ในจังหวัด 

11. ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม  

11.1 ในระยะเฉพาะหนาเรงปรับปรุงกฎหมายท่ีลาสมัยไมเปนธรรม  
ไมสอดคลอง กับความตกลงระหว า งประเทศเปน อุปสรรค 
ตอการบริหารราชการแผนดิน    

11.2 เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและ
จัดทํากฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว   

11.3 ในระยะตอไปจะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมท่ีปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

11.4 นําเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใช 
เรงดําเนินทุกข้ันตอนใหรวดเร็วและเปนธรรม  

11.5 ปรับปรุงการชวยเหลือทางกฎหมาย  
11.6 นํามาตรการทางภาษีและปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกัน

และปราบปรามผูมีอิทธิพลเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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คานิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายรัฐบาล 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยายกิจการ 

เม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาป 

ตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
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1.7 ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

วิสัยทัศน : “ประเทศชาติม่ันคง สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม  
และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ังคั่งอยางย่ังยืน” 

   เจตนารมณ : 

๑. เพ่ือยุติความขัดแยงของคนในชาติ 

๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟนฟูความเชื่อม่ัน

ภายใตระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ

เปนการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย

ผานกระบวนการดังกลาวซ่ึงเดิมรัฐบาลปกติได

ใชอํานาจนั้นโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย 

อยูเหนือความขัดแยงท้ังปวง 

๓. สรางเสถียรภาพในทุกมิติท้ังดานการเมือง

ความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม

เพ่ือเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขอยางสมบูรณและยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสรางมาตรฐานของ 

การดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย

ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใตการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริ ย ทรงเป นประมุข 

อยางยั่งยืนตลอดไป  

 

พันธกิจ : 

๑. การสรางความเปนธรรมในสังคม การรักษาความสงบ

เรียบรอย และการสรางความปรองดองสมานฉันท 

สรางสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  

ไดรับการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 

และเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรของชาติและ 

การบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให เปนสั งคมท่ี มีความรู 

คูคุณธรรม สรางโอกาสใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตมีทักษะ

และการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 

สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง 

สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพ 

และยั่ งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ 

ใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิด

สร างสรรคและภู มิปญญา สร างความเขมแข็ง 

ภาคการเกษตรความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 

ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตร 

กับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงในทุกมิติกับ

ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 

๔. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  

รวมท้ังสรางภู มิ คุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐใหเกิดความโปรงใส 

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น

อยางจริงจังและยั่งยนื 
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ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ตอ) 

เปาหมายหลัก 

๑. คนและสังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 

๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน และสถาบัน 
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน 

๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมการผลิต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
ในปริมาณท่ีลดลง รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕. ความโปรงใสของประเทศไทยใหมีอันดับท่ีสูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นอยูในลําดับท่ีดีข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตร ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม   กลยุทธท่ี ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  
 กลยุทธท่ี ๒ การลดความเหลื่อมล้ําและการคุมครองสิทธิ 

ทางสังคม 
 กลยุทธท่ี ๓ การจัดระเบียบการใหบริการการขนสง

สาธารณะรับจาง 
 กลยุทธท่ี ๔ การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 กลยุทธท่ี ๕ การสรางความปรองดองสมานฉันท 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  ๒ การพัฒนาคนสูสั งคม 
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

 กลยุทธท่ี ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธท่ี ๒ การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกัน 

 ตอปญหาดานสาธารณสุข 
 กลยุทธท่ี ๓ การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของ   

 ประชาชน 
 กลยุทธท่ี ๔ การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึกและการทํานุ  

 บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธท่ี ๕  การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนา 

 และความม่ันคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  ๓ การสร างความเขมแข็ง 
ภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  

 กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการน้ํา   
 อยางบูรณาการ 

 กลยุทธท่ี ๒ การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมง  
 อยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
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    (ท่ีมา : เว็บไซต (123.242.172.2/home/document/re_st_chat.doc)) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

 กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ 

 กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

 

 กลยุทธท่ี ๑ การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการ  
 เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

 กลยุทธท่ี ๒ การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 เพ่ือเพ่ิมรายไดของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

 กลยุทธท่ี ๑ จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการ 
 ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธท่ี ๒ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ 
 รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี  ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชน
กับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง  

 

 กลยุทธ :    การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชน 

ประ เด็ นยุ ทธศาสตร ท่ี  ๘  การปรับปรุ ง ระบบ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคง
และยั่ งยืนในอนาคต ให ทัด เ ทียมอาเ ซียนและ
ประชาคมโลก  

 

 กลยุทธท่ี ๑ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติ 
 ใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 

 กลยุทธท่ี ๒ การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิด 
 ความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๙ การปองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 กลยุทธ :    จัดระบบในการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
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1.8 ประชารัฐ 

ปจจุบัน “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ไดมีเขามามีบทบาทสําคัญในการบริหารราชการแผนดิน 

ยุคใหม เพราะเปนหนวยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณดูแลทรัพยสินและกิจการตาง ๆ ของชุมชน ท้ังทางดาน

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ืออํานวยประโยชนสุขแกชุมชน อันเก่ียวเนื่องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง  

เปนกลจักรสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของภาครัฐในทุกระดับ ดังนั้นหากรัฐบาลยิ่งมีความสามารถ 

ในการบริหารจัดการองคกรนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพมากเทาไหรก็ยิ่งจะประสบความสําเร็จในการบริหารปกครองประเทศ

ไดดีเทานั้น อันสงผลตอความพึงพอใจของประชาชนตอรัฐบาล อันเปนหัวใจสําคัญของการบริหารประเทศ อีกท้ังยังจะ

สะทอนกลับมาเปนคะแนนนิยมของผูมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งท่ีมีตอผูสมัครผูแทนราษฎรและพรรคการเมืองครั้งตอไป และ

กุญแจท่ีจะไขประตูสูความสําเร็จของภารกิจอันสําคัญยิ่งนี้ จําเปนตองมีองคประกอบหลักสําคัญท่ีขาดไมได 3 สวน นั่นก็คือ 

1. นโยบายท่ีดีมีประสิทธิภาพและการจัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอในการดําเนินการตามนโยบายท่ีอํานวยประโยชน 

ท่ีไดวางแผนหรือสัญญาไวกับประชาชน 

2. การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจังมีประสิทธิผลและการประเมินผลการทํางาน รับรูถึงปญหาและสภาพ

ความเปนไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหววาภารกิจท่ีมอบหมายไปนั้นไดถูกนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

เปนรูปธรรมหรือไม เพ่ือสามารถกําหนดกลยุทธและแกไขปรับปรุงเพ่ิมเติมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นสุดทายท่ีสําคัญท่ีสุดนั้นคือวัดผลท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่องและเปนระบบวาการดําเนินการตามนโยบาย

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมแลว ผลท่ีเกิดข้ึนสงผลทางดานบวกหรือลบ 

ตอทัศนคติท่ีประชาชนมีตอคณะผูบริหารและรัฐบาลอยางไร มากหรือนอยเทาไหร ซ่ึงจะสงผลตอความนิยมตอพรรค

การเมือง ตอตัวผูสมัคร สส.และรัฐบาลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

หากเราสามารถสรางกลไกท่ีจะควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายภาครัฐท่ีไดวางแผนไว รวมถึงสรางสามารถสํารวจดัชนีชี้

วัดความพึงพอใจของประชาชน อันเปนผลสะทอนสืบเนื่องจากการดําเนินการนโยบายไปสูการปฏิบัติวามีผลกระทบ

ตอชีวิตความเปนอยูของเขาอยางไร ชอบหรือไมก็จะเปนขอมูลท่ีทรงคุณคาของผูบริหารระดับสูงท่ีชาญฉลาดในการใช

ขอมูลดังกลาวเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผนกําหนด ยุทธศาสตรในการดําเนินการไดอยางม่ันใจวาจะ

ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายท้ังทางดานการเมืองและการบริหารราชการแผนดิน 

คําวา “ประชารัฐ” มีท่ีมาอยางไร 

1. มาจากเพลงชาติซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐ ไผทของไทยทุก

สวน อยูดํารงคงไวไดท้ังมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี………..” 

2. มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (แผนฯ 8) 

3. มาจากชื่อ “สวนประสานเครือขายประชารัฐ” สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ (สทบ.) 
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วัตถุประสงคของการพัฒนาประชารัฐ คือ 

1. เพ่ือเสริมสรางการใชหลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 

ของทุกภาคสวนของสังคมใหมากยิ่งข้ึน 

2. เพ่ือสนับสนุนใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการการ

พัฒนาประเทศ 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ 

4. เพ่ือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานนโยบายและ

การปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐ มี 4 ขอใหญ ไดแก 

1. การเสริมสรางหลักการใชบังคับกฎหมายท่ีถูกตองตามเจตนารมณและปรัชญากฎหมาย โอกาสและ

สภาวะแวดลอม ใหสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรยอย คือ 

- การใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพ 

- การจัดการแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี 

- การสรางเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม 

2. การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรยอย คือ 

- การสรางภาคีเพ่ือการพัฒนา 

- การปรับดุลยภาพการมีสวนรวมในการพัฒนา 

- การสงเสริมทองถ่ินใหมีสวนรวมในการพัฒนา 

- การเสริมสรางศักยภาพขององคกรพัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน 

3. การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

- การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของสวนราชการ 

- การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ 

- การกําหนดใหจังหวัดมีบุคลากรท่ีมีความสามารถมากข้ึน 

- การสรางเกณฑชี้วัดและระบบประเมินผลงาน 

- การสรางความรับผิดชอบทางการบริหาร 

- การสรางความโปรงใส 

- การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 

- การพัฒนาดานกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. การสรางความตอเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 

- การสรางพันธมิตรเพ่ือกําหนดระเบียบวาระแหงชาติ 

- การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือเสริมสรางวิสัยทัศนรวมกัน 
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“สวนประสานเครือขายประชารัฐ” สทบ. ไดกลาวถึง “ประชารัฐ” วา 

• เปนการรวมพลัง 4 ฝายหลักในสังคม ไดแก 
- ฝายการเมือง 
- ฝายหนวยงานรัฐ (ราชการ) 
- ฝายชุมชน (ประชาชน) 
- ฝายประชาสังคม (เอกชน) 

• เปาหมายประชารัฐ ประกอบดวย 
- สรางความชอบธรรมในการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหกับภาคประชาชน 
- ผลักดันประสบการณ บทเรียนและภูมิปญญาภาคประชาชนสูนโยบายประเทศ 
- สรางการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือตรวจสอบการเมืองในระบบ 
- ผนึกกําลัง “ประชารัฐ” อยางมีศักดิ์ศรีและประกาศจุดยืนของภาคประชาชนอยางชัดเจน 

ความหมายของ “ประชารัฐ” ท่ีสั้นท่ีสุด “ประสานพลังทุกสวนของ “ประชา” กับทุกสวนของ “รัฐ”เพ่ือ
พัฒนาสังคมทุกระดับ”  

คติพจน “ประชารัฐ” ท่ีอาจนํามาใชเพ่ือสื่อความหมายในมิติตาง ๆ “ประสานพลังทุกสวนเพ่ือมวลประชามุง
พัฒนาสังคม”“รวมดวยชวยกัน สรางสรรคสังคม” “มารวมมือรวมพลังกันเถิด อยาเดินแยกอยูตางหากเลย”“รวมทุก
พลังสรางสรรค ไมกีดกันผูใดออก” 

“ระดับตางๆ ของ “ประชารัฐ” อาจแยกไดดังนี้ 
• ประชารัฐตําบล 
• ประชารัฐเทศบาล 
• ประชารัฐอําเภอ 
• ประชารัฐจังหวัด 
• ประชารัฐกลุมจังหวัด 
• ประชารัฐสวนกลาง 

4 “ประชารัฐ” ประสานพลังทุกสวนของประชากับทุกสวนของรัฐ เพ่ือพัฒนาสังคมทุกระดับ “ประชารัฐ” ระดับ
ทองถ่ิน (ตําบล/เทศบาล) สําคัญมาก ควรสงเสริมอยางยิ่ง ซ่ึงมีองคประกอบ ไดแก 

• ฝายองคกรประชาชนในทองถ่ิน (องคกรชุมชน กลุม ประชาคม ฯลฯ) 
• ฝายสถาบันในทองถ่ิน (วัด โรงเรียน องคกรศาสนา สถานศึกษา ฯลฯ) 
• ฝายบริหารทองถ่ิน (อบต. เทศบาล กํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ) 
• ฝายหนวยงานรัฐ (ราชการสวนภูมิภาค หนวยงาน รัฐจากสวนกลาง ฯลฯ) 
• ฝายประชาสังคมนอกทองถ่ิน (นักพัฒนา นักวิชาการ นักวิชาชีพ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ เขามาสนับสนุนทองถ่ิน) 

 “ประชารัฐ” ระดับเหนือกวาทองถ่ิน (อําเภอ จังหวัด ฯลฯ) ควรประกอบดวย 
• เครือขาย “ประชารัฐ” ระดับทองถ่ิน (เครือขายประชารัฐ ตําบล/ เทศบาล) 
• “ประชารัฐ” สวนอ่ืนๆ (ประชาสังคมภูมิภาค ราชการภูมิภาค ฝายการเมือง ภูมิภาค ฯลฯ)  
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“ประชารัฐ” สวนกลาง ควรประสานกันใหดี กอนลงไปสนับสนุน “ประชารัฐ” ทองถ่ินประชารัฐสวนกลาง 

ประกอบดวย 
• ฝายการเมือง (รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ท่ีปรึกษารัฐมนตรี ฯลฯ) 
• ฝายหนวยงานรัฐ (กระทรวง กรม องคการมหาชน องคการเฉพาะกิจ ฯลฯ) 
• ฝายชุมชน (เครือขายองคกรชุมชนระดับชาติ ฯลฯ) 
• ฝายประชาสังคม (องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ) 

 การประสาน “ประชารัฐ” สวนกลาง ควรประกอบดวย 
• การประสานทรัพยากร/ งบประมาณ ท่ีไปสนับสนุนทองถ่ิน 
• การประสานบุคลากร ท่ีไปสนับสนุนทองถ่ิน 
• การประสานกิจกรรม สนับสนุนทองถ่ิน 
• การประสารการวัดผล / ติดตามผล / ประเมินผล ของการพัฒนาทองถ่ิน 
• การประสานการศึกษาขอมูลและระดมความคิด เพ่ือเรียนรู/ ทบทวน /แกไขปรับปรุง / พัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม วันท่ี 24-25 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้ จ.ชลบุรี ไมควรลืม
ความหมายกวางของ “ประชารัฐ” ตามท่ีระบุในแผนฯ 8 ซ่ึงอาจสรุป ลักษณะสําคัญไดดังนี้ 

• ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทสําคัญ ในการพัฒนาทองถ่ิน สังคม และประเทศ 
• การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใชหลักการมีสวนรวมของประชาชนอยางกวางขวาง 

จริงจัง และตอเนื่อง ในทุกระดับ 
• การดําเนินงานของภาครัฐ มีความสุจริต โปรงใส ถูกตอง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

รวมถึงการกระจายอํานาจสูทองถ่ินอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
• ทุกสวนของสังคม ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมเปน “ภาคีการพัฒนา” โดยรวมวางแผน  

รวมดําเนินการ รวมติดตามประเมินผล รวมปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 กลาวอีกนัยหนึ่ง สามารถสรุปความหมายของ “ประชารัฐ” โดยยอไดดังนี้ 
• “ประชารัฐ” ในความหมายแคบ คือ 
 - “ประชา” รวมกับ “รัฐ” 
• “ ประชารัฐ “ ในความหมายกวาง ไดแก 
 - “รัฐ” ของ “ประชา” 
 (“รัฐ” ท่ี “ประชา” รูสึกเปนเจาของและมีสวนรวมสูง) 
 - “รัฐ” โดย “ประชา” 
 (“รัฐ” ท่ี “ประชา” มีบทบาทสําคัญในกิจกรรมสวนรวม) 
 - “รัฐ” เพ่ือ “ประชา” 
 (“รัฐ” ท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพเพ่ือประโยชนสุขของ “ประชา”) 
 - “รัฐ” กับ “ประชา” 
 (“รัฐ” ท่ีสนับสนุนและรวมพลังกับ “ประชา” อยางจริงจังกวางขวางและตอเนื่อง) 

 

(ท่ีมา : Kittipong_tom. (2553) สืบคนจาก ttp://pracharath.blogspot.com/2010/05/blog-post.html) 
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กลไกประชารัฐตามมติคณะรัฐมนตรี 

               ๑. รับทราบตามท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอวา ตามท่ีรัฐบาลไดมีนโยบายท่ีจะใชกลไกประชารัฐในการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดิน นั้น จึงเห็นควรสรางความเขาใจใหถูกตองตรงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักการ
ทํางาน บทบาท และความเชื่อมโยง ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

                   ๑.๑ ความเชื่อมโยงระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม โดยท้ัง  
๓ ภาคสวนจะสนับสนุนเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน 

                  ๑.๒ การขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ แบงเปน ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๒.๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีใหนโยบายในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผนดิน ๖ คณะ เปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๓ ระดับปฏิบัติ แบงเปน ๓ กลุม คือ (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน 
/ประชาสังคม 

                   ท้ังนี้ ในการขับเคลื่อนจะดําเนินการโดยท้ังกลไกระบบราชการและภาคสวนอ่ืน ๆ เชน กลุมเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน องคกรภาคประชาชน สถาบันการเงิน หนวยงานระดับภูมิภาคและทองถ่ิน องคกรและสมาคมตาง ๆ 
บริษัทเอกชน กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 

                   ๑.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดย ๑๒ คณะภาคธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวยการยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภาพ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ การสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจเกิดใหม (Start Up) การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ การสงเสริมการทองเท่ียวและกลุม MICE (Meetings Incentive Conventions Expositions)  
การสงเสริมการสงออกและการลงทุนตางประเทศ การพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมท่ีเปน New S Curve  
การปรับแกไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาความรู และ
การสรางรายไดและกระตุนการใชจายของประเทศ 

                   ท้ังนี้ ๑๒ คณะภาคธุรกิจนี้จะเปนกลไกกลางเชื่อมโยงระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมการจางงาน สรางรายได ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ภาคประชาชนและประชาสังคมตอไป 

               ๒. ใหทุกสวนราชการขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายตาง ๆ โดยใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน 
ตามแนวทางท่ีนายกรัฐมนตรีเสนอ ท้ังนี้ ใหรายงานความกาวหนาการใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการดําเนิน
นโยบายตาง ๆ ทุกเดือน โดยใหทุกสวนราชการสงรายงานใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันท่ี ๕ ของ 
ทุกเดือน เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรีตอไป 

 

(ท่ีมา :  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (12/01/2559 ) สืบคนจาก 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317645)  
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1.9 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม 

ประเทศไทย 4.0 เปนวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

ท่ีเขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนท่ีวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ 

ดานตาง ๆ เพ่ือปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและ 

ภัยคุกคามแบบใหม ๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยางเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได (ดร.สุวิทย เมษินทรีย รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงพาณิชย) 

หลายประเทศกําหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพ่ือสรางความม่ังค่ังในศตวรรษท่ี 21 อาทิ สหรัฐอเมริกา
กลาวถึง A nation of Makers อังกฤษกําลังผลักดันประเทศสู Design of Innovation จีนประกาศโมเดล Made in 
China 2025 สวนอินเดียกําลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต วางโมเดลเศรษฐกิจเปน Creative 
Economy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเปน Power of ASEAN สําหรับประเทศไทยมีการปรับโมเดล
เศรษฐกิจหลายครั้ง โดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เนนภาคการเกษตร เชน ผลิตและขาย พืชไร พืชสวน หมู ไก เปนตน 
ตอมา “โมเดลประเทศไทย 2.0”  เนนอุตสาหกรรมเบา เชน การผลิตและขายรองเทา  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเปา เครื่องนุงหม เปนตนและยุคปจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เปนอุตสาหกรรมหนัก 
เชน การผลิตและขาย สงออกเหล็กกลา รถยนต กลั่นนํามัน แยกกาซธรรมชาติ ปูนซีเมนต เปนตน  

นับตั้งแตประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศดวยนโยบายตาง ๆ พบวา มีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ตอป แตมาถึงหลังป 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเปน 3-4% ตอป 

เนื่องจาก 1. ไทยไมเคยปรับโครงสรางเศรษฐกิจอยางจริงจังมากอน 2.ไมเคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  

3.แรงงานยังมีทักษะไมดีพอจนกลายเปนปญหาความเหลื่อมล้ําของโอกาส ดวยเหตุนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศดวยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดัน

ประเทศใหหลุดพนกับดัก 3 กับดักท่ีกําลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap)  

2. กับดักความเหลื่อมล้ํา (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไมสมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจจากท่ีกลาวมาขางตนไปสู ยุคเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน 

ดวยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  

2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด

สรางสรรค และนวัตกรรม 

3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
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ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนผานท้ังระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม  

ท่ีเนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยข้ึน และเปนเกษตรกร
แบบเปนผูประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลาไปสูการ
เปน Smart Enterprises และ Start ups ท่ีมีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสรางมูลคาคอนขางต่ําไปสู High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนาเครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New Engines 
of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ ความหลากหลาย
เชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ 
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)  
อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม ประกอบดวย  

1) Productive Growth Engine เปาหมายสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสูประเทศท่ีมีรายไดสูง (High 

Income Country) ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

กลไกดังกลาว ประกอบไปดวย การสรางเครือขายความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ

สมัยใหม และการสรางคลัสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา  

การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจการรวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ รวมถึงการบมเพาะ

ธุรกิจดานเทคโนโลยี เปนตน ซ่ึงถือเปนการตอบโจทยความพยายามในการกาวขามกับดักประเทศรายไดปานกลาง 

ท่ีไทยกําลังเผชิญอยู 
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2) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได โอกาสและ
ความม่ังค่ังท่ีเกิดข้ึน  

โดยกลไกนี้ ประกอบดวย การสรางคลัสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ในชุมชน การส ง เสริมวิสาหกิจเ พ่ือสั งคม เ พ่ือตอบโจทยประเด็นปญหาและความทาทายทางสั งคม 
ในมิติตาง ๆ การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวทีโลก การสรางงานใหม ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของไทยในอนาคต จะตองคํานึงถึงการพัฒนาและ 
ใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบโจทยการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนาระหวางคน
กับสภาพแวดลอม 

โดยกลไกนี้ประกอบดวยการมุง เนนการใชพลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ี คํานึง ถึง 
ความไดเปรียบเรื่องตนทุน (Cost Advantage) เปนหลักมาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดจากการลดความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจสําคัญอยูท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย
ท่ีสุด อันจะเกิดประโยชนกับประเทศและประชาคมโลกดวยในเวลาเดียวกัน 

ท้ัง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการปฏิรูปประเทศไทยไปสูความม่ังค่ังอยางม่ันคงและยั่งยืน 
เพ่ือใหหลุดพนจากกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง ซ่ึงถือเปนเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุน
ตางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองนอยมากโดยมุงเนนการพัฒนาการศึกษาคน สรางการวิจัยและ
พัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจ ใหไทยสามารถอยูไดในศตวรรษท่ี 21  
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1.10 นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

1. ดานชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

จะธํารงไวซ่ึงความม่ันคงของชาติ จะจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เชิดชูทะนุบํารุงศาสนา ปฏิบัติ

หนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย ท้ังจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

2. ดานการเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

เพ่ือพัฒนาเชียงใหมใหเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชีย สรางโอกาส

ทางเศรษฐกิจใหกับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะดําเนินการดังนี้  

2.1 สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับฐานเศรษฐกิจเดิมอยางยั่งยืน อาทิ   

2.1.1 การแกไขปญหาราคาผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนการจัดหาชองทางจําหนายผลผลิต

การเกษตรและจัดหาสถานท่ีเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือพยุงราคาสินคาการเกษตรใหมีความเหมาะสม 

2.1.2 สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย เพ่ือลดการใชสารพิษ 

สารเคมีการเกษตร 

2.1.3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)   

โดยเนนภูมิปญญาทองถ่ินเชียงใหม เพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา รวมท้ังสนับสนุนการประชาสัมพันธการตลาดและการ

จําหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2.1.4 จัดตั้งศูนยฝกอบรมพัฒนาอาชีพ ๔ มุมเมือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและสรางรายไดใหแกชาวเชียงใหม   

2.1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิเคราะห วิจัยองคความรูไมดอกไมประดับพันธุใหม เพ่ือให

เชียงใหมเปนเมืองแหงกลวยไมและพืชพรรณไมงามตลอดป ดังคําขวัญของจังหวัดเชียงใหมท่ีวา “ดอยสุเทพเปนศรี 

ประเพณีเปนสงา บุปผาชาติลวนงามตา นามล้ําคานครพิงค” 

2.2 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม โดยอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูเดิมและ

พัฒนาแหลงทองเท่ียวแหงใหม การดําเนินกิจกรรมดานทองเท่ียวและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ

นักทองเท่ียว เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.3 จัดตั้งศูนยสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม 

(CHIANGMAI TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC))  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ของผูประกอบการการทองเท่ียวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเชียงใหม  โดยการดูแลผลผลิต พัฒนา

คุณภาพสินคา และขยายตลาด  จากในประเทศสูตางประเทศภายใตความอยูรอด พอเพียงและยั่งยืน 
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นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือสนับสนุนใหมีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีมีสภาพแวดลอมท่ีนาอยูอาศัย 

ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 สงเสริมการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษทางสายตาและอากาศ โดยรวมมือกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและหนวยงานอ่ืน ๆ ควบคุมการกระทําท่ีจะกอใหเกิดมลพิษทางสายตาและ

อากาศ  

3.2 สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะและฟนฟูพ้ืนท่ีลุมน้ําตาง ๆ ในจังหวัด

เชียงใหมใหมีความอุดมสมบูรณ 

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การกําจัดมูลฝอย และการจัดการโรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (อําเภอดอยสะเก็ด) ใหมีประสิทธิภาพ ครบวงจรและใชเทคโนโลยี 

ท่ีเหมาะสม ตลอดจนขยายพ้ืนท่ีการใหบริการจัดการมูลฝอย ในพ้ืนท่ีอําเภอเขตใต          

3.4 สงเสริมสนับสนุนลดการตัดไมทําลายปา การปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงาน

ทางเลือกเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

4. ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกสาธารณะใหกับประชาชน

อยางเพียงพอและกําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 

4.1 กอสราง/ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง โดยเนนเสนทางสูแหลงทองเท่ียวพ้ืนท่ีการเกษตรและ

เสนทางเขาสูทองถ่ินท่ียังขาดแคลน 

4.2 พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตรและการบริโภคใหแกพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลงและสนับสนุนใหมีแกมลิง 

ตามแนวพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและมีความพรอมในการดําเนินงาน 

4.3 สนับสนุนใหมีระบบขนสงมวลชนเพ่ือแกไขปญหาการจราจรและลดมลภาวะในเขตเมือง  

4.4 สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหสามารถตอบสนอง

ประโยชนสุขของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5 กําหนดแนวทางการวางผัง เมือง การใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชี้นําการพัฒนาเมือง 

 โดยจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมในแตละประเภท 

4.6 สนับสนุนและพัฒนาเชียงใหมใหเปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน 
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นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

5. ดานการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม โดยจะดําเนินการ ดังนี้ 
5.1 สงเสริมการพัฒนาการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและมาตรฐานและ

สนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหมมีศูนยการเรียนรูเพ่ือสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู   

5.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาและฝกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นใหแก
นักเรียน นักศึกษา ผูประกอบการ และพนักงาน ลูกจาง สถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคล  
ในการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.3 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการใหบริการดานสาธารณสุข การทํางานของอาสาสมัครประจําหมูบาน  
(อสม.) และสรางเครือขายอนามัยในทองถ่ิน  เพ่ือใหความรู ในการปองกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 
ของประชาชนในระดับพ้ืนฐาน รวมตลอดถึงการปองกันโรคระบาดในทองถ่ิน   

5.4 สรางความเขมแข็งใหกับทองถ่ิน สงเสริมใหครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สามารถไปสูสังคมอยูดีมีสุข 

5.5 สงเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนใหเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไปในอนาคต โดยเฉพาะ 
ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6 สนับสนุนและสงเสริมการกีฬา โดยจัดใหมีสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีนันทนาการและออกกําลังกาย 
สําหรับประชาชน 

5.7 สงเสริมและสนับสนุนผูดอยโอกาสใหเขาถึงบริการของรัฐ เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

5.8 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส 

6. ดานการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เพ่ือทํานุบํารุงรักษาศาสนา รักษาเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางสถาปตยกรรม 

โบราณสถานและแหลงประวัติศาสตร รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของเมือง
เชียงใหม ใหดํารงอยูและสืบทอดสูคนรุนตอไป โดยดําเนินการ ดังนี้ 

6.1 สงเสริมสนับสนุนใหทองถ่ินดําเนินกิจกรรม รวมกับองคกรตาง ๆ ทํางานอยางบูรณาการ เพ่ือใหเกิด 
ความตระหนักในการดํ าเนินกิจกรรมในดานการศาสนา การฟนฟูจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของเชียงใหมและชนเผาท่ีหลากหลายอยางมีคุณคาและภาคภูมิใจ 

6.2 สงเสริมสถาบันทางการศึกษา และทางสังคมตาง ๆ  ใหมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ ทํานุบํารุง  
รักษาสืบทอด พัฒนามรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปตยกรรมโบราณและ
แหลงประวัติศาสตรของจังหวัดเชียงใหม 

6.3 สนับสนุนการพัฒนาองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมสูทองถ่ินและศาสนสถาน โดยรวมกับองคกรตาง ๆ 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกรท่ีทํางานเพ่ือสังคม ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือรวมพัฒนาเมืองเชียงใหม สูเมือง
แหงการสรางสรรคทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture) 
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นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (ตอ) 

7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อันจะเอ้ืออํานวยใหเกิดประโยชน 

ตอประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยดําเนินการ ดังนี้ 
7.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมใหพรอมท่ีจะรองรับการทํา

ภารกิจหนาท่ีท่ีกฎหมายและนโยบายการกระจายอํานาจการบริหารสูทองถ่ินตามท่ีรัฐบาลกําหนด 
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนยบริการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สาขาเขตเหนือ 

(อําเภอฝาง) และสาขาเขตใต (อําเภอฮอด) เพ่ือใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึงและใกลชิด        
7.3 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพ่ือใหบริการกับประชาชนโดยยึดถือประโยชน

สุขของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ 
7.4 สนับสนุนบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดรับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู  

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานไดรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเปนประโยชนตอประชาชน 
7.5 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม 

เพ่ือรวมกันพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสุขแกประชาชนในจังหวัดเชียงใหมและผูมาเยือน 
7.6 สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา องคกรสาธารณะ องคกรชุมชน ไดมีความรูและรูจักการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนและทันสมัย 
7.7 สรางเครือขายความรวมมือเพ่ือความเขมแข็งของสังคม และสรางพลังในการพัฒนา โดยสงเสริม 

การทํากิจกรรมในลักษณะพหุภาคีใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนไดมีโอกาสรวมกันทํากิจกรรม 
เพ่ือสวนรวม 

7.8 เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของประชาชน 
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม   

7.9 สนับสนุนใหประชาชนมีการรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความตองการของคน
ในชุมชนอยางแทจริง 

8. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสรางความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

เพ่ือบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยในทองถ่ินท้ังในดานการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยีและ 
การพัฒนาเครือขายในการปองกันและเฝาระวังภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ 

8.1 สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง สาธารณภัยตาง ๆ  
8.2 จัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน 
8.3 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
8.4 พัฒนาขอมูลระบบสารสนเทศ  เสริมสรางประสิทธิภาพในดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  
8.5 สงเสริมสนับสนุนภารกิจในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี โดยบูรณาการรวมกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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   2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

2.1 วิสัยทัศน 

“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม  ดวยการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ” 

 

2.2 ยุทธศาสตร 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

2.3 เปาประสงค 
1) ระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 

และการขนสงไดมาตรฐาน ไดรับความสะดวก สามารถเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง  

2) ประชาชน ผูประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาดานการทองเที่ยว การบริการ ใหสามารถแขงขันได 

ในระดับสากล 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและ 

บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

4) จัดกิจกรรมที่ดีตอการสงเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณ ีและภูมปิญญาทองถิ่นดวยการประสานความรวมมือองคกรตาง ๆ 

5) การศึกษามีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดได รับ 

การพัฒนาอยางมคีุณภาพ 

6) ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีตอกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ และ

สามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด ความไมปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพยสนิ 

7) องคกรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวม 

ทุกภาคสวน และสามารถใหบรกิารสาธารณะแกประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพ 
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2.4 ตัวช้ีวัด 

1) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน  

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน  

2) จํานวนโครงการ/กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

ใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย  

3) จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมประสบผลสําเร็จ 

4) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และกลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจ  

5) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับบริการดานการศึกษาและ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

6) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ

ชุมชนสังคม 

7) จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหบริการสาธารณะ  

 

2.5 คาเปาหมาย 

1) มีการสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐาน จํานวนไมนอยกวา 238 โครงการ/กจิกรรม/ป 

2) มีการจัดกิจกรรมและการใหบริการดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวใหแกประชาชน กลุมเปาหมาย

จํานวนไมนอยกวา 31 โครงการ/กจิกรรม/ป 

3) พ้ืนท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบผลสําเร็จ 

จํานวนไมนอยกวา 12 โครงการ/ป 

4) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน และกลุมเปาหมายไดรับความพึงพอใจ จํานวนไมนอยกวา 55 โครงการ/กจิกรรม/ป 

5) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ีไดรับบริการดานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จํานวนไมนอยกวา  

178 โครงการ/กิจกรรม/ป 

6) มีโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน

สังคม จํานวนไมนอยกวา 172 โครงการ/กจิกรรม/ป 

7) ประชาชน องคกรอ่ืนมีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใหบริการ

สาธารณะ จํานวนไมนอยกวา 57 โครงการ/กจิกรรม/ป 
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เปาประสงครวมและตัวช้ีวัด 

เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1) ระบบบริหารจัดการโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม 
และการขนสงไดมาตรฐาน  
ไดรับความสะดวก สามารถ
เขาถึงบริการไดอยาง ท่ัว ถึง
  

 
 
 

1) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ด า น ก า ร ส ร า ง  พั ฒ น า
ปรับปรุงซอมแซมโครงสราง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
และการขนสงท่ีไดมาตรฐาน  

1) มีการสราง พัฒนา ปรับปรุง
ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
และการขนสงท่ีไดมาตรฐาน 
จํานวนไมนอยกวา 238 

โครงการ/กจิกรรม/ป 

2) ประชาชน ผู ป ระกอบการ  
มีการพัฒนาในการประกอบ
อาชี พ โ ดยยึ ดหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนา
ดานการทองเท่ียว การบริการ 

ใหสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล 

 

2) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ของการจัดกิจกรรมและ 
การใหบริการดานเศรษฐกิจ
และการทองเ ท่ียวให แก
ประชาชนกลุมเปาหมาย 

2) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ 
การใหบริการดานเศรษฐกิจ
และการท องเ ท่ี ยวให แก
ประชาชน กลุมเปาหมาย 
จํ านวนไม น อยกว า  31 
โครงการ/กิจกรรม/ป 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

 
 

3) จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ดานการอนุรักษฟนฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประสบผลสําเร็จ 

 

3) พ้ืนท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟู
และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
ประสบผลสําเร็จ จํานวน 
ไมนอยกวา 12 โครงการ/ป 

4) จัดกิจกรรมท่ีดีตอการสงเสริม 
สนับสนุน ทํานุบํารุง สืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน
ดวยการประสานความรวมมือ
องคกรตาง ๆ 

 
 
 

4) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการดานการศาสนา 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณีและภู มิปญญา
ทองถ่ิน และกลุมเปาหมาย
ไดรับความพึงพอใจ 

 

4) มี โ ค ร งกา ร / กิ จก ร รม ท่ี
ดําเนินการดานการศาสนา 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณีและภู มิ ป ญญา
ทองถ่ิน และกลุมเปาหมาย
ไดรับความพึงพอใจ จํานวน
ไมนอยกวา 55 โครงการ/
กิจกรรม/ป 
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เปาประสงครวม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

5) การศึกษามีมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับ คุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในจั งหวั ดได รั บ 
การพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

5) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนไดรับบริการ 
ดานการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยางรวดเร็ว 
ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

5) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ท่ีไดรับบริการดานการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัย
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม จํานวนไมนอยกวา  
178 โครงการ/กิจกรรม/ป 
 

6) ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รั ก 
ความสามัคคีตอกัน สามารถ
รับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ และ
สามารถกลับไปใชชีวิตตามปกติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหา
ยาเสพติด ความไมปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

 

6) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการดานการปองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชนสังคม 
 

6) มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ท่ี
ดําเนินการดานการปองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและการ
จั ด ร ะ เ บี ย บชุ ม ชนสั ง คม 
จํ านวนไม น อยกว า  172 
โครงการ/กิจกรรม/ป 

7) องคกรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล 
สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาค
สวน และสามารถใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

7) จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีประชาชน องคกรอ่ืน  
มีสวนรวมในการบริหาร 
ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน ตลอดจน 
การใหบริการสาธารณะ 

7) ป ร ะ ช า ช น  อ ง ค ก ร อ่ื น 
มี ส วนร วม ในการบริหาร 
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติ งาน ตลอดจนการ
ใหบริการสาธารณะ จํานวน 
ไมนอยกวา 57 โครงการ/
กิจกรรม/ป 
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2.6 กลยุทธ 
 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

กลยุทธ 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 

กลยุทธ 1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค  

ดานสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน      

 

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ 2.2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 

กลยุทธ 2.3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน 

ใหไดมาตรฐาน ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

กลยุทธ 2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรใหสามารถแขงขันได 

ในระดับสากล 

กลยุทธ 2.5 สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียวการประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

กลยุทธ 2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท่ียว 

 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 3..2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 

 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

กลยุทธ 4.1 การพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธ 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  

 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 5.1 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  

กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 

กลยุทธ 5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

กลยุทธ 5.4 การสงเสริมสุขภาวะ 

กลยุทธ 5.5 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

กลยุทธ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  
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6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

กลยุทธ 6.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ 6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ 6.3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  

กลยุทธ 6.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกัน 

บรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถ่ิน 

 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธ 7.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอม 

การพัฒนาทองถ่ินเขาสู Thailand 4.0 

กลยุทธ 7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ 7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

กลยุทธ 7.4 จัดหา/สรางปจจยัสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร 
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วสัิยทัศน (VISION) และพันธกจิ (MISSION) 
 
 

 

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

 
 

“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชยีงใหม  ดวยการใหบรกิารสาธารณะทีม่ปีระสทิธิภาพ” 

 

 

พันธกจิการพัฒนาขององคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

 
 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถงึการคมนาคมขนสง      

2. ส งเสริมเศรษฐกิจทองถิ่ นด านการค า  อุ ตสาหกรรม การทองเที่ ยวและสร าง 

ความเขมแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลติภัณฑชุมชน 

3. อนุรักษฟนฟูและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดลอม  

4. สงเสรมิฟนฟูอนุรักษศลิปวัฒนธรรมลานนา ภูมปิญญาทองถิ่น  

5. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สรางโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน เยาวชน ผูสูงอายุ  

ผูพกิารและผูดอยโอกาส 

6. สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 

ภายใตหลักธรรมมาภิบาลและการมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

7. สงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสนิแกประชาชน 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

• พันธกิจ           พัฒนา ปรับปรุงดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนสง 

• เปาประสงค   ระบบบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ 
การขนสงไดมาตรฐาน ไดรับความสะดวก สามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง  

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
การสราง พัฒนา ปรับปรุงซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

การคมนาคมและการขนสงท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

กลยุทธ 

1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การศึกษาและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางการเกษตรในทองถ่ิน 

ท้ังในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจายการกระจายสินคา เชน การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงปุย
อินทรีย  หองเย็น การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร ฯลฯ  
(สํานักการชาง) 

1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการและการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน 

การดําเนินการเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา การศึกษาและผลักดัน
ใหเกิดระบบการใหบริการสาธารณะและขนสงมวลชน รวมถึงการจัดการจราจรในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
บํารุงรักษาแหลงน้ําระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร การใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพและ 
มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใชวางแผนตัดสินใจ  
(สํานักการชาง) 

 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักการชาง 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 2.สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

• พันธกิจ         1. สงเสริมอาชีพและเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ผูประกอบการบนฐาน 
ขององคความรู ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และเพ่ือรองรับการเขาสู Thailand 4.0 

    2. สงเสริมและเสริมสรางการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
ตลอดจนปจจัยสนับสนุนใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 

• เปาประสงค     ประชาชน ผูประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาดานการทองเท่ียว การบริการ ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
การจัดกิจกรรมใหแกประชาชน กลุมเปาหมายท่ีได มีสวนรวมและไดรับความพึงพอใจ 

ในการใหบริการ  

กลยุทธ 

2.1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง 

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีทิศทางรวมกันพัฒนากิจกรรม

ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก 

กลาง จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนาองคความรูและกระบวนการเรียนรูและขยายผลไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

ในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ  

(สํานักปลัดฯ) 

 

2.2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 

การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ SMEs ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันทางดานการตลาดและ

การผลิตแกกลุมสินคาและอาชีพ อาทิ กลุมสินคาหัตถกรรม ธุรกิจทองเท่ียว สินคาทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม 

สมุนไพร ฯลฯ ผลักดันไปสูการเปน Smart Enterprises & Startups 

(สํานักปลัดฯ) 

 

2.3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ใหสามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินคาดานการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการตลาด  

การจัดหา จัดตั้งตลาด เพ่ือกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล  

(สํานักปลัดฯ) 
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กลยุทธ 

2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดอยางมีคุณภาพ การใช

ทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ินเพ่ือเปนฐานการผลิตดานการเกษตรอยาง คุมคาและเ กิดประโยชนสู งสุด   

โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชน มีการสงเสริมองคความรูดานการบริหารจัดการและ 

การใชเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มุงสูการเปนเกษตรสมัยใหม (Smart Farming) 

(สํานักปลัดฯ) 

2.5 สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการในการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ 

รวมตลอดถึงการสงเสริมการตลาด เพ่ือใหการทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัด เปนท่ีรูจักมากข้ึนท้ังในระดับประเทศและ

ตางประเทศ  

(สํานักปลัดฯ / กองแผนฯ) 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท่ียว 

การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ มนุษยสราง รวมตลอดถึงบริการเพ่ือการทองเท่ียว  

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว โดยเนนถึงความเปนเอกลักษณเดิมของทองถ่ินเปนธรรมชาติ สวยและสะอาด 

มีมาตรฐานและคนในทองถ่ินมีสวนรวม  

(สํานักการชาง) 
 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด / กองแผนและงบประมาณ / สํานักการชาง 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน 

  ยุทธศาสตรท่ี 2.สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 



- 100 - 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

• พันธกิจ         อนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการบูรณาการรวมกับ 
ทุกภาคสวน 

• เปาประสงค   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
พ้ืนท่ีไดรับการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประสบ

ผลสําเร็จเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ 

3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม         

การศึกษาและรวบรวมเปนขอมูลเก่ียวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ควบคูไปกับการสงเสริม สนับสนุน 

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจจิตสํานึกและความตระหนัก 

ในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกชุมชน เพ่ือใหชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค 

ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (สํานักการชาง) 

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา

สิ่งแวดลอม การสงเสริมใหองคความรู เชน ปญหาหมอกควัน มลพิษ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โดยใหทองถ่ินดําเนินการ

ดวยตนเองมากข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี (Zoning) การกําหนดบทบัญญัติ ขอบังคับและ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของบังคับใชอยางจริงจัง เพ่ือควบคุมกิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตและสงเสริมการจัดตั้งเครือขาย

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึงการสงเสริมสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนและ

ทางเลือก การอนุรักษพลังงาน (สํานักการชาง) 

3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม  

สรางองคความรูจากการฝกอบรม การศึกษาดูงาน การหาตนแบบท่ีดี ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม สามารถใชเปนตนแบบและแนวทางในการพัฒนา 

เพ่ือทําการขยายผลไดอยางตอเนื่องสูทองถ่ินอ่ืน (สํานักการชาง) 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักการชาง 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ 
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 3. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

• พันธกิจ           สงเสริมงานดานการอนุรักษ ทํานุบํารุง สรางสรรค สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

• เปาประสงค     จัดกิจกรรมท่ีดีตอการสงเสริม สนับสนุน ทํานุบํารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินดวยการประสานความรวมมือองคกรตาง ๆ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตามกลุมเปาหมายและไดรับความพึงพอใจ  

กลยุทธ 

4.1 พัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม 

การจัดการองคความรูทางวัฒนธรรมและทุนทางสั งคมการสร างแหล งการเรี ยนรู  เ พ่ือการสืบคน 

ภูมิปญญา/อัตลักษณทองถ่ิน การพัฒนาระบบขอมูลการถายทอดองคความรู การวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยง 

แหลงการเรียนรู รวมท้ังบูรณะฟนฟูแหลงโบราณสถาน แหลงประวัติศาสตรท่ีสําคัญ  

(สํานักการศึกษาฯ) 

4.2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

       การสรางความเชื่อมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนทองถ่ินในปจจุบัน การจัดกิจกรรม/การสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุมสถาปตยกรรมกลุมศิลปวัฒนธรรมลานนา วัฒนธรรมชนเผาและคุณธรรม จริยธรรม  

การสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา การแลกเปลี่ยนเรียนรูวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

และสรางสรรคงานศิลปะในแขนงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิถีชีวิตภูมิปญญาทองถ่ิน การเฝาระวังและปองกันผลกระทบ

จากการเขามาของวัฒนธรรมตางชาติท่ีมีตอวิถีชีวิตชุมชน  

(กองแผนฯ/สํานักการศึกษาฯ) 

 

• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กองแผนและงบประมาณ  

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 4.การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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5. ยุทธศาสตรดานการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

• พันธกิจ      พัฒนา สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ การสรางสุขภาวะประชาชน 

ในทองถ่ิน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

• เปาประสงค   การศึกษามีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนไดรับบริการดานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

อยางรวดเร็ว ท่ัวถึง ทันสมัยสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

กลยุทธ 

5.1 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 

      การสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใหมีศักยภาพและคุณภาพอยางหลากหลาย การสงเสริม

และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและชุมชนใหเกิดความรอบรู มีอัตลักษณและทักษะการเรียนรู พรอมท้ังเสริมสราง

สภาพแวดลอม แหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูและ/หรือศูนยการเรียนรูท่ีเหมาะสมและเพียงพอ สําหรับประชาชนทุกระดับ  

ทุกประเภทอาชีพ ใหเขาถึงการศึกษาอยางตอเนื่องอันเปนการเสริมสรางวิถีการเรียนรูตลอดชีวิตและการอยูรวมกัน 

ในบริบทสังคมประชาธิปไตยท่ีเติบโต แตกตางและหลากหลาย เพ่ือกาวสูชุมชนและสังคมท่ีตื่นตัวและการเรียนรู 

ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  

(กองแผนฯ / สํานักการศึกษาฯ) 

5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 
การสงเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของเด็ก เยาวชน และประชาชนเชียงใหมทุกคน  

ในทุกระบบการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดท่ัวท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือตอบโจทยวิกฤติและความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษาของประชาชนทุกเพศทุกชวงวัย รวมถึงผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ตลอดจนบริบทความตองการของพ้ืนท่ี
เชียงใหม และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเปนการเสริมสรางอัตลักษณ ความภาคภูมิใจในความเปนพลเมือง
เชียงใหม (รักษวัฒนธรรม) พัฒนาคุณภาพผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 (ทันการเปลี่ยนแปลง) สงเสริมการจัดการศึกษา 
ใหมีสัมมาชีพ (แสวงสัมมาชีพ) พัฒนาครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
สื่อ แหลงเรียนรูการศึกษาวิจัยและการรณรงคสื่อสารสูสังคม ตลอดจนสงเสริมและสานเครือขายการมีสวนรวมปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหมใหเขมแข็งและมีพลังเต็มพ้ืนท่ี ภายใตการจัดระบบขอมูลสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม การบูรณาการ
ทรัพยากร การใชแผนยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาและเครือขายภาคีเชียงใหมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไก
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงสูสมัชชาหรือองคกรทางการศึกษาในทุกระดับใหเกิดเอกภาพและหนุนเสริมประสิทธิภาพซ่ึงกันและกัน 
อันเปนการสรางเสริมการศึกษาตลอดชีวิตท่ีเกิดเอกภาพเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพแหงความสรางสรรคของ 
คนรุนใหม และยกระดับประชาชนเชียงใหมรองรับการพัฒนาจังหวัดและสังคมไทยโดยรวมใหพรอมตอการขับเคลื่อน 
ตามนโยบายแหงชาติกาวสูอนาคตประเทศไทย 4.0 ไดอยางยั่งยืน  
(สํานักการศึกษาฯ)  
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กลยุทธ 

5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ใหมีศักยภาพในการปฏิรูปการเรียนรูตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมและบริบทของแตละ
โรง เรี ยน  โดย เปนการยกระดับหลักสูตรและการ เรี ยนรู สู ทั กษะศตวรรษ ท่ี  21  การจัดการ ศึกษา 
เ พ่ือสัมมาชีพ การเสริมสรางอัตลักษณและศักยภาพแกนักเรียน ให มีพัฒนาการเกิดทักษะความรอบรู  
พรอมออกสูโลกชีวิตจริง การทํางานและการศึกษาตอ การสงเสริมศักยภาพวิชาชีพและบทบาทการจัดการเรียนรู 
ยุคใหมของครู การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม จัดการความรู/ขอมูล 
การศึกษาวิจัย การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล 
และนํารองปฏิรูปการศึกษาการจัดปจจัยความพรอมทุกดานใหกับโรงเรียนและสงเสริมการบริหารโดยใชโรงเรียน 
เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) บนฐานการมีสวนรวมของเครือขายทุกภาคสวนท้ังในและนอกพ้ืนท่ีโรงเรียน  
(สํานักการศึกษาฯ) 

5.4 การสงเสริมสุขภาวะ 

การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรครักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพ 

ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด

กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจของคนในชุมชน 

(สํานักปลัดฯ / สํานักการศึกษาฯ / สํานักการชาง) 

5.5 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

การเสริมสรางการมีสวนรวมดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทํา ในหลายรูปแบบ เปนการใหความรู 

แก ชุ มชนแบบ บู รณาการของหน ว ย ง านภาครั ฐ เอกชน กลุ มชุ มชนต าง ๆ เ พ่ื อสร างความเข มแข็ ง 

ใหแกชุมชุน สามารถพัฒนาและกาวไปสูสังคมอยูดีมีสุขการใหความรูในรูปแบบตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธ ฝกอบรม 

ศึกษาดูงาน รวมท้ังในดานของการพัฒนาอาชีพและสงเสริมการมีงานทํา การใหความรูในดานของกฎหมายกับการใช

ชี วิ ตประจํ าวัน  การสาธารณสุข  การสร า งสั งคมใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด  ทํา ใหประชาชน 

ในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนครอบครัวอบอุนและชุมชนนาอยู  

(สํานักปลัดฯ / กองกิจฯ) 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  

      การศึกษารวบรวมขอมูลของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู สู งอายุ  ผู พิการ ผูดอยโอกาสและผูประสบปญหา 

ทางสังคมในทองถ่ิน การกําหนดแนวทางในการสงเคราะหในดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเสริมสรางรายได ปจจัย

ในการยังชีพ การเขาถึงปจจัยการผลิต รวมท้ังการติดตามประเมินผลการสงเคราะหอยางตอเนื่องและการดําเนินการ

เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมกับทุกกลุม เชน สาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดลอม รวมตลอดถึงการอบรมและ 

การพัฒนาในดานตาง  ๆ 

(สํานักปลัดฯ) 
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• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด / กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กองแผนและงบประมาณ / สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / สํานักการชาง 
 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร 



- 105 - 
 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย  

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

• พันธกิจ        บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน  

ท้ังในดานบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ และการพัฒนาเครือขาย 

• เปาประสงค   ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีตอกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ และสามารถกลับไป

ใชชีวิตตามปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

องคกรมีขีดความสามารถ มีความพรอมของหนวยงาน เครือขายในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนใหแกประชาชนมากข้ึน 

กลยุทธ 

6.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนา

เครือขายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององคกร/หนวยงานในการใหความรู เฝาระวัง ประชาสัมพันธและรณรงค
แนวทางในการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย  
(สํานักการชาง) 
 
6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง สาธารณภัยตาง ๆ เชน การกอสรางพนัง การขุดลอก คูคลอง  
ลําน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวมฯ รวมตลอดถึงการใหความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ใหแกพ้ืนท่ีประสบภัย  
(สํานักการชาง) 

6.3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 

การรวมมือและเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด ในการกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขอยางตอเนื่องและจริงจังตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและสถานท่ีทํางานอยางเปน
ระบบ  
(สํานักปลัดฯ) 
 

6.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น 

พัฒนาระบบและประสิทธิ ภาพในการรั กษาความสงบปลอดภั ยในชุมชนอย างบู รณาการ ท้ั งใน 
ดานการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือขายในการปองกันและ
เฝาระวังภัยในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัย  
(สํานักการชาง) 
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• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด / สํานักการชาง 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 6. การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

• พันธกิจ           พัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล การมีสวนรวมทุกภาคสวนและใหบริการ
สาธารณะแกประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง 

• เปาประสงค     องคกรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวน 
และสามารถใหบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 
การเปดโอกาสและพรอมรับประชาชน องคกรอ่ืนเขามามีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตลอดจนการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  

กลยุทธ 

7.1 การสรางจิตสํานกึและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครฐัเตรียมพรอมการพัฒนาทองถิ่นเขาสู Thailand 4.0 
การปรับกระบวนทัศนและสรางจิตสํานึกของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ 

ของบุคลากรภาครัฐใหมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการทํางานท่ีจะมุงไปสูประโยชนของประชาชน โดยประชาชน
ไดรับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
(สํานักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองการเจาหนาท่ี / สํานักการศึกษาฯ / สํานักการชาง) 

7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน 

ใหพรอมรับกับภารกิจหนาท่ีตามกฎหมายกําหนดเนนกระจายการบริการสาธารณะใหท่ัวถึง โดยคํานึงถึงความตองการ
ของประชาชนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน       ในกิจการของรัฐ เพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ
ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลท่ีเขมแข็งและโปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการเปนหลักและ
ดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม  
การพรอมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลอยางเครงครัด 
(กองแผนฯ / กองคลัง/ กองการเจาหนาท่ี / สํานักการศึกษาฯ) 
7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
       การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการเสนอปญหาความตองการ การกําหนดนโยบาย เสนอแนะและ
กําหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ ใหเสมอภาคและ 
มีความสมดุล สงเสริมการทํากิจกรรมในลักษณะพหุภาคี สงเสริมและจัดใหมีระบบการควบคุมภายในองคกรภาครัฐ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดและสงเสริมใหมีการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
(สํานักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองแผนฯ / กองการเจาหนาท่ี / สํานักการศึกษาฯ) 

7.4 จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใชท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน/การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการดําเนินการ

กอสร าง ปรั บปรุ งสถานท่ี  อาคารสํ านั กงาน อาคารปฏิบั ติ การต าง ๆ  ขององค กรเ พ่ือให เป นองคกร 

ท่ีมีความพรอมสําหรับการใหบริการสาธารณะแกประชาชน  

(ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) 
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• หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

• ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ยุทธศาสตรท่ี 7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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5. Green Growth : การสรางการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

6. Internal Process : การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

Functional - - Positioning 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning) ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579  

2. Growth & Competitiveness :  

การสรางความสามารถในการแข งข ัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 

7) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 

1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

4) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

5) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา

และพฒันาคณุภาพชีวติ 

6) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการป้องกนั 

บรรเทาสาธารณภยัและการจดัระเบียบชมชนสงัคมการพฒันาด้าน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 

  3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 

6) ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชนสังคม 

7) ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

1.Stability : ความม่ันคง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

                       ยุทธศาสตรการพัฒนา อบจ.เชียงใหม 
      1) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2) ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีแ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5) ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6) ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ 

ชุมชนสังคม 

4. Inclusive Growth:  
การสรางโอกาส ความเสมอภาค 
และเทาเทียมกันทางสังคม 
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อบจ. เปนหนวยงานหลัก 

ในการจดัทําบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ี 

            เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

   อยางมีประสิทธิภาพและเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  

รวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพืน้ที่และเชื่อมประสาน 

การมีสวนรวมของ 

   ทกุภาคสวน 
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1 ดานโครงสราง
พื้นฐาน

1 การพัฒนา
โครงสราง 

พื้นฐาน

เพื่อรองรับ

การพัฒนา

เศรษฐกิจและ

สังคม

2 สงเสริมการเกษตร 
การผลิตสินคา

ชุมชน การคา 

การลงทุนสูสากล

2

3

ยกระดับเชื่อมโยง
สรางเครือขาย 

การคา การลงทุน

และการคาชายแดน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขัน 

ทั้งในและ

ตางประเทศ 

พัฒนาเกษตร

มูลคาเพิ่ม

สูตลาดทั้งใน

และตางประเทศ 

7

8

9

การพัฒนา
โครงสราง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส

การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ

2 ดานการสราง
ความสามารถ

ในการแขงขัน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป

ยุทธศาสตร 
อบจ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป

ยุทธศาสตร 
อบจ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

2 ดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว

2 การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม

แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

1

2

สงเสริมและ
พัฒนาการ

ทองเที่ยวและ

บริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชน

และทองถิ่น

สงเสริม

การเกษตร

การผลิตสินคา

ชุมชน การคา 

การลงทุน สูสากล

1

2

3

สรางคุณคาและ
ความโดดเดน

ดานอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว

และบริการ 

ยกระดับเชื่อมโยง

สรางเครือขาย 

การคา การลงทุน

และการคาชายแดน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขัน 

ทั้งในและ

ตางประเทศ 

พัฒนาเกษตร

มูลคาเพิ่ม

สูตลาดทั้งในและ

ตางประเทศ

1

3

7

8

9

การเสริมสราง
และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย 

การสราง

ความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแขงขันได

อยางยั่งยืน  

การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน

และระบบ

โลจิสติกส 

การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 

และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ

2

3

ดานการสราง
ความสามารถ

ในการแขงขัน

ดานการ

เสริมสราง

ศักยภาพคน



- 112 -

- 112 -

ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป

ยุทธศาสตร 
อบจ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

3 ดานทรัพยากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

3 การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

4 สงเสริมและ
พัฒนา

ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ใหสมบูรณ

โดยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

4 อนุรักษ ฟนฟู
ทรัพยากร

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

อยางบูรณาการ

และมีสวนรวม 

ตอบสนอง

ตอการพัฒนาและ

ใชประโยชน

อยางยั่งยืนและ

เปนธรรม

4

9

การเติบโต
ที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน 

การพัฒนาภาค 

เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ

2

5

ดานการสราง
ความสามารถ

ในการแขงขัน

การสราง

การเติบโต

บนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

4 ดานการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น

4 การอนุรักษ 
ฟนฟูและ

สืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น

1

3

สงเสริมและ
พัฒนาการ

ทองเที่ยวและ

บริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชน

และทองถิ่น

เสริมสรางสังคมให

มีคุณภาพ คงอัต

ลักษณทาง

วัฒนธรรม

1 สรางคุณคาและ
ความโดดเดนดาน

อุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและ

บริการ

1

10

การเสริมสราง
และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย 

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา

3 ดานการ
เสริมสราง

ศักยภาพคน
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป

ยุทธศาสตร 
อบจ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

5 ดานการศึกษา
และพัฒนา

คุณภาพชีวิต

5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

1

3

สงเสริมและ
พัฒนาการ

ทองเที่ยวและ

บริการสุขภาพ 

เชื่อมโยงชุมชน

และทองถิ่น

เสริมสรางสังคมให

มีคุณภาพ คงอัต

ลักษณทาง

วัฒนธรรม

1 สรางคุณคาและ
ความโดดเดนดาน

อุตสาหกรรม

การทองเที่ยวและ

บริการ

1

2

10

การเสริมสราง
และพัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย 

การสราง

ความเปนธรรม

และลดความ

เหลื่อมล้ํา

ในสังคม 

ความรวมมือ

ระหวางประเทศ

เพื่อการพัฒนา

3

4

ดานการ
เสริมสราง

ศักยภาพคน

ดานการ

สรางโอกาส 

ความเสมอ

ภาคและ

เทาเทียมกัน

ทางสังคม

6 ดานการปองกัน 
บรรเทา

สาธารณภัยและ

การจัดระเบียบ

ชุมชนสังคม

6 การปองกัน
บรรเทา

สาธารณภัย

และ

การรักษา

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย

ในชุมชน

5 เสริมสรางความ
มั่นคง ปลอดภัย 

และความสงบสุข

ของประชาชน

5 การเสริมสราง
ความมั่นคง

แหงชาติ

เพื่อการพัฒนา

ประเทศสูความ

มั่งคั่งและยั่งยืน

1 ดานความมั่นคง-
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ยุทธศาสตรชาติ 
20 ป

ยุทธศาสตร 
อบจ.เชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

7 ดานการบริหาร
จัดการบานเมือง

ที่ดี

7 การบริหาร
จัดการบานเมือง

ที่ดี

6 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

ภาครัฐและ

การใหบริการ

ประชาชน

ตามหลัก

ธรรมาภิบาล

2

6

การสราง
ความเปนธรรม

และลด

ความเหลื่อมล้ํา

ในสังคม 

การบริหารจัดการ

ในภาครัฐ

การปองกัน

การทุจริต

ประพฤติมิชอบ 

และ

ธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

4

6

ดานการสราง
โอกาส 

ความเสมอ

ภาคและ

เทาเทียมกัน

ทางสังคม

ดานการปรับ

สมดุลและ

พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ภาครัฐ

-
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3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

 สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส 

การพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

S1 องคกรมีการแบงสวนราชการภายในและกําหนด
หนาท่ีความรับผิดชอบตามโครงสรางอยางชัดเจน
และเปนระบบ  

W1 สวนราชการภายในองคกรยังไมสามารถจัดทํา
และเชื่อมโยงระบบขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ
เก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน 

S2 องค กร มีการแบ งสายงานการบั ง คับบัญชา
ตามลําดับท่ีชัดเจน 

W 2 การปฏิบัติงานของแตละสวนราชการเนนการ
ดําเนินงานตามภารกิจของตนเองเปนสวนใหญ  
ไมไดเนนหรือใหความสําคัญในการบูรณาการ 
กับหนวยงานอ่ืน 

S3 มีการประชาสัมพันธ เผยแพรขอ มูลข าวสาร 
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการ โดยผานทาง 
เว็บไซดขององคกรอยางสมํ่าเสมอ  

W 3 ส วน ร าช การ ผู รั บผิ ดชอบโครงการ พัฒนา 
ไมสามารถกําหนดหวงระยะเวลาในการดําเนินการ
โครงการ ท่ีแนนอนได และการปฏิบั ติ ง าน 
ตามกิจกรรมของโครงการมีความลาชาไมเปนไป
ตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนด 

S 4 เป นองค กรหลัก ท่ี ทํ าหน า ท่ี ในการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม 

W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายไดเองขององคกร
เม่ือเทียบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐ 
และงบประมาณรายจายท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนา
มีจํานวนนอยมาก 

S 5 มีแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  

W5 การใชจายงบประมาณขององคกร บางโครงการ
ไมสามารถแสดงให เห็นถึงความคุมคาและ
ประโยชนหลากหลายท่ีประชาชนจะไดรับ  

S 6 มีกฎหมายรองรับการดํ าเนินงานตามภารกิจ 
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไว 

S 7 มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังการสงเสริม 
ในดานการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
การจั ดการฝ กอบรมและส ง เสริ มให เข ารั บ 
การฝกอบรม การศึกษาดูงาน 

S8 มีความเปนอิสระในการบริหารงบประมาณของ
ตนเองภายใตกรอบอํานาจหนาท่ี 

S9 องคกร มีทรัพยากร  เครื่ อง มือ  อุปกรณและ 
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานเพ่ือใหเกิด
ประสิ ทธิ ภ าพ เหมาะสม กับการดํ า เนิ น งาน 
ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
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โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

O1 เชียงใหม เปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงและ
ศูนยกลางการลงทุนทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

T1 

 

สภาพภูมิประเทศบางแหงเปนภูเขา ไมสามารถ 
เก็บกักน้ําได บางแหงเปนท่ีราบรองรับน้ําท่ีระบาย 
มาจากพ้ืนท่ี อ่ืนทําให เ กิดปญหาน้ํ าทวมซํ้าซาก  
สภาพพ้ืนท่ีเปนหินปูนทําใหน้ําบาดาล ไมมีคุณภาพ 
ไมสามารถใชอุปโภคบริโภค    

O2 เชียงใหมมีวัฒนธรรมลานนาท่ีโดดเดนเปนเอกลักษณ 
ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ภาษา
เขียน และจารีตตาง ๆ มีการนําภูมิปญญาทองถ่ินไปใช
ในการพัฒนาสินคาท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ เพ่ือสรางเปน
ผลิตภัณฑของชุมชนและทองถ่ิน 

T 2 การเปนเมืองใหญทําใหมีประชากรแฝงท่ีเขามา
ทํางานและใชชีวิต เปนจํ านวนมาก ทําให เ กิด 
ผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอมและระบบสาธารณูปโภค 

O3 เชียงใหม เปนศูนยกลางบริการการศึกษา จึงเปน 
แหล ง ท่ี สํ า คัญต อการ พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย 
ใหมีคุณภาพ 

T 3 ปญหาราคาน้ํามันท่ีผันผวน มีการปรับราคาข้ึน – ลง  
ไม แน นอน ซ่ึ งกระทบต อต นทุ นการผลิ ตของ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะตนทุนการขนสงสินคาและ
วัตถุดิบ 

O4 เชียงใหมเปนศูนยรวมบริการทางการแพทยของ
ภาครัฐและเอกชนท่ีมีความทันสมัยและมีศักยภาพ 
สามารถรองรับการเขามาใชบริการในการรักษาโรค
เฉพาะทาง 

T4 ป ญ ห า ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม แ ล ะ ภ า ว ะ อ า ก า ศ 
ท่ีเปลี่ยนแปลง สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติ กระทบตอ
ผลผลิตทางการเกษตร ขาดการวางแผนการผลิต ทําให
เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรลนตลาด พฤติกรรม
การจําหนายสินคาผานพอคาคนกลาง ตนทุน 
การผลิตสูงจากการใชสารเคมี 

O5 เชียงใหมมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากร ธรรมชาติ
และแหลงตนน้ําลําธาร  

T5 การแพรระบาดของโรคอุบัติใหมสงผลกระทบตอ
ภาพรวมของเศรษฐกิจการทองเท่ียวสรางความกังวลและ
ตองมีมาตรการเฝาระวังท่ีมีมาตรฐาน 

O6 เชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย ท้ังดาน 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหลงทองเ ท่ียว 
เชิงนิเวศน เชิงประวัติศาสตร เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 
และอุทยานแหงชาติ 

T6 สถานการณทางการเมืองและการชุมนุมของกลุม 
ตาง ๆ ท่ีมีความขัดแยงทางความคิด ทําใหนักลงทุน
และนักทองเท่ียวไมมีความม่ันใจ สงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและการทองเท่ียวของจังหวัด 

O7 เชียงใหม เปนแหลงผลิตพืชผัก ผลไมและไมดอก 
ไมประดับเมืองหนาว สามารถสงออกและนํารายได 
เขาสูจังหวัดจํานวนมาก 

T7 ความคับค่ังของการจราจร การใชสารเคมีในภาค
การเกษตร หมอกควันจากการเผาการกําจัดขยะ 
ไมถูกวิธี  หมอกควันจากไฟปา ปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กท่ีอยูในระดับท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

O8 เชียงใหมเปนศูนยกลางบริการดานสุขภาพ สามารถ
นําไปสูการจางงานและสรางรายไดแกชุมชน  

T8 การเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ในป 2588 ของภาครัฐ กลุมองคกร  
กลุมผูประกอบการ ยังไมไดรับการสงเสริมใหมี 
องค ค ว ามรู  เ พ่ื อ เ ต รี ยมพร อมรั บ มื ออย า ง ท่ี 
ควรจะเปนท้ังดานโอกาส ผลกระทบ 
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โอกาส (Opportunity) (ตอ) ขอจํากัด (Threat) 

O9 เชียงใหม มียุทธศาสตรด านการพัฒนาท่ีชัดเจน  

เนนชุมชนเขมแข็ง สังคมนาอยู เศรษฐกิจยั่งยืน 

 

O10 เชียงใหมมีสถานท่ีรองรับการจัดกิจกรรม 

ระดับนานาชาติ 

O11 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบาน 

 

O12 สงเสริมใหจังหวัดเชียงใหมเปน MICE CITY 

 

O13 ประชาชน ในจั งหวั ด เชี ย ง ใหม มี ค ว ามตื่ น ตั ว 

ในปญหาสิ่งแวดลอมและมีเครือขายประชาชน 

ท่ีมุงแกปญหาตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม 

O14 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะท่ีชัดเจนและ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจั งหวัดเชียงใหม 

ใหความรวมมือในการบูรณาการโครงการภายใต

หลักเกณฑการประสานแผนมากข้ึน 

O15 รัฐบาลใหความสําคัญตอการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงชวยกระตุนเศรษฐกิจภายใน

จังหวัดใหอยูรอดและเติบโต 

O16 รัฐบาลมีนโยบายนําประเทศไทยไปสูการ เปน

ประชาคมอาเซียนในป  2558 อย างสมบูรณ  

โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งท้ังทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและ 

ความม่ันคง 
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 ประเด็นทาทาย 

 การแกไขปญหาหมอกควัน ปญหาฝุนละอองขนาดเล็กท่ีอยูในระดับท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 การแกไขปญหาน้ําทวม 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ แผนดินไหว โคลนถลม 
 การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา การฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําการพัฒนาแหลงกักเก็บ 
 การขจัดความยากจน การสรางโอกาสในการเพ่ิมรายได 
 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การเตรียมความพรอมสรางองคความรูใหทุกกลุม ทุกภาคสวน ถึงผลกระทบและ โอกาสจาก AEC  อาทิ โอกาส

ทางการสงสินคา /บริการไปขายในประเทศอาเซียน 
  

******************** 
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3.2   การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นในอําเภอตาง ๆ  

ของจังหวัดเชียงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

1. เมืองเชียงใหม 

 พ้ืนท่ี ๑๖๖.๔๗๕ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๒26,155  คน แยกเปน 

    ชาย ๑06,175 คน  

    หญิง ๑19,980 คน  

    จํานวนครัวเรือน  

    ๑45,351  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

    ๙ ตําบล  มี 8 เทศบาล  

     ๒  อบต  ๗๘ หมูบาน 

  เปนภูเขาดานตะวันตก       

     ทอดตัวยาวแนวเหนือ-    

     ใต พ้ืนท่ีราบดาน      

     ตะวันออก 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    ๖5,350.-บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   ๙,๕๑๗ ไร  

 พืชหลัก ไดแก ขาว  

 สถาบันการเงิน   

   247  แหง 

ลักษณะเดน 

 เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปน 

   เอกลักษณของจังหวัด  

   ท้ังดานประวัติศาสตร  

   ศาสนา วัฒนธรรม และ 

   แหลงทองเท่ียวใหม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาใหเปน  

   ศูนยกลางทาง เศรษฐกิจ 

   ของภาคเหนือ 

 พัฒนาเปนศูนยกลาง 

    ดานการทองเท่ียว 

 พัฒนาใหเปนศูนยกลาง 

   สินคา  OTOP   ภูมิปญญา 

   ทองถ่ิน 

สภาพปญหา 

 ปญหาดานสิ่งแวดลอม 

   ขยะ หมอกควัน     

   การจราจรแออัด 

 ปญหาชุมชนเมือง 

 ปญหาอุทกภัย 

 ปญหาสังคม ยาเสพติด 

   การพนัน 

 ปญหาแรงงานตางดาว 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมบางพ้ืนท่ีเปน 

   อุปสรรคตอการระบายนํ้า 

   ในชวงฤดูฝน 

 แรงงานไรฝมือเน่ืองจาก 

    เปนแรงงานตางดาว 

    มีจํานวนมาก 

 งบประมาณสนับสนุน 

   ดานการทองเท่ียวท่ีมีจํากัด 

 พ้ืนท่ีในการจัดสถานท่ี 

   พักผอนหยอนใจในเมือง 

   มีนอย 

 จัดระเบียบชุมชนเมือง 

   ท่ีแออัด 

 ขุดลอกคู คลอง ท่ีตื้นเขิน 

   เพ่ือเรงระบายนํ้า แกไข   

   ปญหานํ้าทวม และ 

   นํ้าเนาเสีย 

    เพ่ิมงบประมาณดาน 

   สงเสริมกีฬาในชุมชน 

   เพ่ือหางไกลปญหา 

   ยาเสพติดใหท่ัวถึง 

 จัดตั้งศูนยสงเสริมและ 

    พัฒนาผลผลิตภัณฑ  

    OTOP 

 เพ่ิมงบประมาณในการ  

    ปรับปรุงภูมิทัศน 

    สถานท่ีทองเท่ียว 

    ท่ีสําคัญ 

  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว/สถานท่ี 

    พักผอนหยอนใจในเขต  

    เมืองใหมากข้ึน 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

2. จอมทอง 

 พ้ืนท่ี  712 ตร.กม. 

 ประชากร  

    65,893 คน แยกเปน          

   ชาย 32,626  คน 

   หญิง 33,267  คน 

   จํานวนครัวเรือน 

   21,015 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                 

   6 ตําบล   103 หมูบาน  

   3  อบต.   4  เทศบาล 

 พ้ืนท่ีท้ังหมดเปนภูเขา    

    สลับซับซอนลาดเอียง 

    ไปทางทิศตะวันออก 

     จรดแมนํ้าปง พ้ืนท่ี 

     การเกษตรสวนใหญอยู 

     ในบริเวณหุบเขาและท่ี 

     ลาดเชิงเขาจรดแมนํ้า 

     ปง 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

   24,500 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร 93,341ไร 

 พืชหลัก ไดแก ลําไย ขาว  

    ถ่ัวเหลือง 

 มีโรงงานอุตสาหกรรมหลัก  

    คือ  โรงสีขาว 

 สถาบันการเงิน 6 แหง 

ลักษณะเดน 

 มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  

   เปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว  

   คือดอยอินทนนท 

 เปนพ้ืนท่ีปลูกลําไยท่ีมี 

   คุณภาพมีสินคา OTOP  

   ระดับ  5  ดาว  ของจังหวัด  

   คือ ผาฝายทอมือสีธรรมชาติ  

   บานสบเตี๊ยะ 

 มีแมนํ้าปงไหลผานตลอด 

   แนวตะวันออกของอําเภอ 

 มีโครงการพระราชดําริและ 

   โครงการหลวงในหลาย 

   พ้ืนท่ีของอําเภอ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สามารถพัฒนาเปนตลาด 

   กลางแหลงจําหนายลําไย 

   และการสงออกลําไย 

   ไปตลาดตางประเทศ 

 สามารถพัฒนาเปนแหลง 

   ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ 

  สีธรรมชาติ 

 สามารถพัฒนาแหลง 

   ทองเท่ียวโดยเฉพาะการ 

   ทองเท่ียว เชิงอนุรักษ 

   เพ่ือเปนการเพ่ิมรายได 

   ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

สภาพปญหา 

 การขาดโอกาสในการนํา 

   ตนนํ้ามาใชอยางท่ัวถึง 

   โดยเฉพาะในฤดูแลง 

  เน่ืองจากไมมีแหลงกักเก็บ 

  นํ้าเพียงพอและขาดระบบ 

  ชลประทานท่ีดี 

 ปญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 

   ท่ีดินทํากิน 

 ตนทุนการผลิตดาน 

   การเกษตรสูง ราคา 

   ผลผลิตตกต่ํา 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรสวนใหญปลูกพืช        

   เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว   

   คือ ลําไย 

 เกษตรกรบางสวนยังใชการ 

   สูบนํ้าดวยเครื่องสูบนํ้าท่ีใช 

   นํ้ามัน  ทําใหตนทุนการ 

   ผลิตสูง 

 พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้า   

    เพ่ือการเกษตรและ   

    อุปโภคบริโภค 

 ขยายพ้ืนท่ีรับนํ้า  

   เพ่ือการเกษตรโดยการ 

   กอสรางสถานีสูบนํ้าพลัง 

   ไฟฟา 

 เรงรัดการออกเอกสาร 

   สิทธ์ิท่ีดิน 

 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือ 

   การเกษตรเปนการลด 

   ตนทุนการผลิตทาง 

   การเกษตร 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

3. เชียงดาว 

 พ้ืนท่ี 2,169 ตร.กม. 

 ประชากร  

    81,507 คน แยกเปน 

    ชาย 41,144  คน 

    หญิง 40,363 คน 

    จํานวนครัวเรือน 

    27,621 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    7 ตําบล  83 หมูบาน       

    3  อบต.  6  เทศบาล 

 ตั้งอยูบริเวณท่ีราบแคบ      

    ของริมแมนํ้าปง โดยท่ี 

    ทางหลวงเชียงใหม- 

    ฝาง หมายเลข 107           

    ตัดผาน ขนานตามแนว 

    ยาวเหนือใต บริเวณ     

    พ้ืนท่ีราบมีความกวาง   

    ประมาณ 4 กิโลเมตร  

    คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ         

    48 ตารางกิโลเมตร   

    มีความแตกตางของ 

    ความสูงในชวง 300 –  

    400 เมตร ของระดับ 

    นํ้าทะเลปานกลาง 

 รายไดเฉลี่ยตอคน   

    23,000 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร 

   70,835 ไร 

 พืชหลัก ไดแก ขาวโพด  

    ขาวเหนียว ถ่ัวเหลือง  

    กระเทียม   ยาสูบ ถ่ัวลิสง  

    งา  มะมวง ลิ้นจี่ และ    

    กลวย 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    ท่ีสําคัญไดแก   โรงงาน 

    สีขาวขนาดเล็ก  5 แหง   

    โรงงานสีขาวขนาดเล็ก  

    49 แหง   โรงงานแปรรูป 

     อาหาร 1 แหง  

 สถาบันทางการเงิน   

    ธนาคาร 3 แหง  

    ธนาคารกรุงไทย จํากัด  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    เพ่ือการเกษตรและ 

     สหกรณการเกษตร  

    สาขาเชียงดาว ธนาคาร 

    ออมสินสาขาเชียงดาว  

ลักษณะเดน 

 มีแหลงทองเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติ คือ  ดอยหลวง 

  เชียงดาวทางประวัติศาสตร  

  คือ พระสถูปเจดีย 

  พระนเรศวรเมืองงาย 

 

สภาพปญหา 

 ปญหาอุทกภัยและภัยแลง  

   ฤดูฝน แมนํ้าปง เมื่อฝนตก 

   หนักจะมีปริมาณนํ้ามาก 

   จนลนตลิ่งไหลทวม 

   บานเรือนท่ีทําการเกษตร   

   ขณะท่ีหนาแลง ไมสามารถ      

   กักเก็บนํ้าไวไดเน่ืองจาก 

   ตื้นเขิน 

 ปญหาดานการคมนาคม 

   เช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว 

   ไมสะดวก 

 ประชาชนบางสวนไมมี 

    เอกสารสิทธ์ิท่ีดินทํากิน    

 โรงพยาบาลไมสามารถ 

   รองรับผูปวยอยางพอเพียง 

    ปจจุบันเปน  โรงพยาบาล  

    ขนาด 30 เตียง 

 ปญหายาเสพติด 

 ปญหาการบุกรุกปา 

   ขอจํากัดการพัฒนา 

 พ้ืนท่ีบางพ้ืนท่ี ของอําเภอ 

   เชียงดาวเปนพ้ืนท่ีแคบๆ   

   เครื่องจักรเขาถึงยากทําให 

   การดําเนินการแกไขปญหา 

   เปนไปไดยากลําบากและ 

   ลาชา 

 ท่ีดินของเกษตรกร  

   สวนใหญเปนสิทธิท่ีทํากิน  

   ยังไมมีโฉนดจึงทําใหขาด 

   โอกาสในการเขาถึงแหลง 

   ทุน 

 

 กอสรางพนังก้ันตลิ่ง 

   แกไขปญหา 

   อุทกภัยและภัยแลง 

 พัฒนาปรับปรุงเสนทาง 

   คมนาคมเช่ือมโยง 

   ถนนสูแหลงทองเท่ียว 

 ปรับปรุงขยาย 

   โรงพยาบาลตึกอุบัติเหตุ 

   เพ่ือรองรับผูปวยท่ีเพ่ิม 

   มากข้ึน 

 เรงรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 

 สรางชุมชนใหเขมแข็ง 

   เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 

   ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 
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แนวทางดําเนินการ 

    

 

 เปนพ้ืนท่ีชายแดนติดตอกับ    

   ประเทศ เพ่ือนบาน (พมา)  

   และมีดานคาขาย 

   ชายแดน (ก่ิวผาวอก) 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวเปน 

   พ้ืนท่ี  ท่ีมีความอุดม 

   สมบูรณท้ังทรัพยากร 

   ปาไม ลักษะภูมิอากาศ  

   และทรัพยากรนํ้าเหมาะแก 

   การทําการเกษตร  และ 

   ทองเท่ียวเชิงอนุรักษท้ังน้ี  

   อําเภอเชียงดาวยังมียาน 

   ธุรกิจท่ีกวางพอสมควร  

   มีท้ังนักทองเท่ียวชาวไทย 

   และชาวตางชาติ 

 ดานการทองเท่ียว อําเภอ 

   เชียงดาวเปนทางผานของ 

   หลายอําเภอ จึงทําใหมี 

   นักทองเท่ียวรูจักนอย  

   ขาดการประชาสัมพันธจาก 

   หนวยงานการทองเท่ียว  

   และเสนทางการคมนาคม 

   ยากลําบาก 

 ดานผลผลิตตกต่ํา  

  เน่ืองจากอําเภอเชียงดาว 

  หางจากตัวเมืองเชียงใหม 

  มาก การขยายหรือขนสง 

  สินคาตองผานพอคา 

  คนกลางทําใหถูกเอา 

   เปรียบดานราคา 

 ทรัพยากรธรรมชาติ 

   มีจํานวนมากแตขาด 

   การบริหารจัดการ 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 
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แนวทางดําเนินการ 

4.ไชยปราการ 

 พ้ืนท่ี ประมาณ             

   534.88 ตร.กม.  

 ประชากร  

    44,439 คน แยกเปน 

    ชาย   21,960  คน                

    หญิง  22,479  คน   

    จํานวนครัวเรือน  

    16,192  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   4  ตําบล  44 หมูบาน         

   2  อบต.  2 เทศบาล 

 พ้ืนท่ีสวนใหญ เปนท่ี   

   ราบลุมลอมรอบดวย 

   ภูเขา 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

   70,000 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

    85,872 ไร 

 พืชหลัก ไดแก กระเทียม 

 โรงงานอุตสาหกรรม 

    4 แหง 

 สถาบันการเงิน 4  แหง 

ลักษณะเดน 

 มีความหลากหลายของ 

   วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ 

   ชนเผามีแหลงทองเท่ียว 

   ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

 มีแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ  

   เชนถํ้าผีแมน กาดเมืองผี 

 มีวัดประจําอําเภอ  

   วัดพระเจาพรหมมหาราช 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สงเสริมดานเศรษฐกิจของ 

   ประชาชน 

 สงเสริมการทองเท่ียว 

   เชิงอนุรักษ 

 

สภาพปญหา 

 ปญหายาเสพติด 

 ปญหาภัยแลง 

 ปญหาชนกลุมนอย 

 ปญหาหมอกควันไฟปา 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ขาดท่ีทํากินทําใหมีการ 

   บุกรุกพ้ืนท่ีปา 

 ติดชายแดนสงผลใหเกิด 

   ปญหาตางๆ 

ความรวมมือระหวาง 

  ประชาชน 

 ประชาชนขาดความรูในการ 

    ประกอบอาชีพ 

 การเกษตรสวนใหญอาศัย 

   แหลงนํ้าจากธรรมชาต ิ

 

 การจัดระเบียบชุมชนและ 

   สังคม  การรักษา 

   ความสงบเรียบรอย 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ของประชาชน 

 สงเสริมการรวมกลุม 

   อาชีพของประชาชน 

   ในแตละหมูบาน 

 การบริหารจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดลอม 

 เตรียมความพรอมเพ่ือ 

   ปองกันปญหาภัยแลง 

   ท่ีจะเกิดข้ึน 

 การพัฒนาการบริหาร 

   จัดการบานเมืองท่ีดี 

   สรางการมีสวนรวม 

   ในทองถ่ิน 

 การพัฒนาระบบ 

   โครงสรางพ้ืนฐาน 

   แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

  การอนุรักษฟนฟูและ 

   สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

   ทองถ่ิน 
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5. ดอยเตา 

 พ้ืนท่ี  870  ตร.กม. 

 ประชากร  

    27,215 คน แยกเปน 

    ชาย    13,674  คน 

    หญิง  13,541  คน 

    จํานวนครัวเรือน 

    9,368  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง             

    6  ตําบล  43  หมูบาน 

    5  อบต.   1 เทศบาล 

  เปนภูเขาเตี้ยและเนิน 

     สูงสลับกัน 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    38,380.37 บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร  

    53,033 ไร 

  พืชหลัก ไดแก ลําไย  

    ถ่ัวเหลือง 

  สถาบันการเงิน  2 แหง  

    ธนาคารออมสินและ ธกส. 

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

  มีกลุม OTOP เดน 

  มีแหลงประมงนํ้าจืด 

     ท่ีใหญท่ีสุดในจังหวัด 

     เชียงใหม 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มีศักยภาพในการพัฒนา 

    เปนแหลงทองเท่ียว 

  มีศักยภาพการพัฒนา 

     เปนแหลงประมงนํ้าจืด 

 

 

สภาพปญหา 

  ปญหาภัยแลงซ้ําซาก 

  ปญหาการขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิท่ีดินทํากิน 

  ปญหาเสนทางคมนาคม 

    ไมสะดวก 

  ปญหาการขาดการพัฒนา 

     แหลงทองเท่ียว 

  ปญหาการขาดการพัฒนา 

    ดานการสงเสริมอาชีพ 

ขอจํากัดการพัฒนา 

  ขาดการพัฒนาระบบ 

    ชลประทานท่ีจะนํานํ้าจาก 

    ลํานํ้าปงมาใชประโยชน 

  ขาดการพัฒนาแหลง 

    ทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ 

    ของอําเภอ 

 

  กอสรางระบบสงนํ้า 

  ติดตั้งระบบสูบนํ้า 

    ดวยระบบไฟฟา  

    และการขยายเขต 

    จําหนายไฟฟาสูพ้ืนท่ี 

    เกษตร 

  ใหมีการออก 

    พระราชกฤษฎีกา 

    ยกเลิกเขตปาสงวน 

  การกอสรางและ 

    ปรับปรุงเสนทาง 

    คมนาคม 

  สงเสริมพัฒนาปรับปรุง  

    แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 125 - 
 

อําเภอ  
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6. ดอยสะเก็ด 

 พ้ืนท่ี ๗๔๙ ตร.กม. 

 ประชากร  

    ๖3,278 คน แยกเปน 

    ชาย 30,512 คน  

   หญิง ๓2,766 คน  

   จํานวนครัวเรือน 

   ๒6,428 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง              

   ๑๔ ตําบล  ๑๑๒  หมูบาน   

   ๒  อบต.   ๑๒ เทศบาล 

  เปนปาและภูเขามี    

    พ้ืนท่ีราบประมาณ  

    ๑ ใน ๕  ของพ้ืนท่ี 

    ท้ังหมด ท่ีราบสวนใหญ 

    เปนไรนา มีแมนํ้าสําคัญ 

    ไหลผาน ๖ สาย 

  รายไดเฉลี่ยตอคน  

    ๓๖,๔๒๘ บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร  

    ๕๒,๖๖๕ ไร 

  พืชหลัก ไดแก ขาว ลําไย  

     มะมวง กระเทียม  

     หอมแดง ชา กาแฟ  

  โรงงานอุตสาหกรรม  

    ๔ แหง 

  สถาบันการเงิน ๓ แหง 

ลักษณะเดน 

  มีสถานท่ีทองเท่ียว เชน  

    วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  

    หนองบัวพระเจาหลวง  

    เข่ือนแมกวง  ศูนยศึกษา 

    การพัฒนาหวยฮองไคร    

    อันเน่ืองมาจาก 

    พระราชดําริ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มีระบบชลประทานแมกวง 

  มีศักยภาพดานการ 

    ทองเท่ียว 

  มีศูนยศึกษาการพัฒนา 

    หวยฮองไครอันเน่ือง 

    มาจากพระราชดําริ 

 

 

สภาพปญหา 

  ปญหาอุทกภัย 

  ปญหาภัยแลง 

  ปญหาไมมีเอกสารสิทธ์ิ                 

    ในท่ีดินทํากิน 

  ปญหาการขาดการพัฒนา 

    แหลงทองเท่ียว 

  ปญหาเด็กเยาวชน 

    สวนใหญรับวัฒนธรรม 

    เมืองมากกวาทองถ่ิน 

    เน่ืองจากเขามาศึกษาและ 

    ทํางานในเขตเมือง 

ขอจํากัดการพัฒนา 

  ประสบปญหาอุทกภัยและ 

     ภัยแลง 

  การขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

  การขาดงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหลง 

    ทองเท่ียว 

  ขาดการมีสวนรวมของ 

    ประชาชนอยางแทจริง 

 

 

  พัฒนาโครงสราง 

    พ้ืนฐาน การสรางอาง 

    เก็บนํ้าและ ระบบ 

    ระบายนํ้าอยางเปน 

    ระบบ 

  การออกเอกสารสิทธ์ิ 

    ใหกับประชาชน 

  สงเสริมและพัฒนา 

    แหลงทองเท่ียว 

    ในทองถ่ิน            

  สงเสริมและอนุรักษ 

    วัฒนธรรมทองถ่ิน 

    แกเยาวชนเพ่ือสืบทอด 

    จากรุนสูรุนสืบไป 

  สงเสริมการมีสวนรวม 

    ของประชาชนในการ 

    ดําเนินกิจกรรม 

    เพ่ือสรางความเขมแข็ง 

    ใหแกชุมชนทองถ่ิน 
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7.  ฝาง 

 พ้ืนท่ี 829.015 ตร.กม. 

 ประชากร  

   111,517 คน แยกเปน 

  ชาย 55,457 คน 

  หญิง 56,060 คน 

 จํานวนครัวเรือน 

  40,704 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                    

    8 ตําบล   119 หมูบาน     

    8 อบต.   2 เทศบาล 

  คลายกับแองกระทะ   

    โดยมี ภูเขาสูงลอมรอบ 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    47,852.72 บาท/ป  

  พ้ืนท่ีการเกษตร  

    177,697 ไร   

  พืชหลัก ไดแก ขาว    

     สมเขียวหวาน 

  โรงงานอุตสาหกรรม  

     6 แหง 

  สถาบันการเงิน 9  แหง 

ลักษณะเดน 

 พืชผลการเกษตร  

   พืชเมืองหนาว 

 สถานท่ีทองเท่ียว เชน  

   ดอยอางขาง อุทยาน 

   โปงนํ้ารอน บอนํ้ามันฝาง  

ศักยภาพการพัฒนา 

 ดานการทองเท่ียว 

 ดานการเกษตร 

สภาพปญหา 

  ปญหาภัยแลง ภัยหนาว  

     อุทกภัย 

  ปญหาการจัดการ 

    ทรัพยากรนํ้า  

  ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

     และชายแดน 

  ปญหาตนทุนการผลิต 

    ทางการเกษตรสูง ราคา 

    พืชผลทางการเกษตร 

    ตกต่ํา 

 ปญหาสินคาจากประเทศ 

    เพ่ือนบานลักลอบเขามา 

    จําหนายแขงขันกับสินคา 

    ในพ้ืนท่ี 

  ปญหาเสนทางคมนาคม 

    ไมสะดวก 

 ปญหาแรงงานตางดาว 

 ปญหาท่ีทํากิน 

ขอจํากัดการพัฒนา 

  ราษฎรขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดินทํากินทําใหมีการ 

    บุกรุกปาสงวน 

 งบประมาณในการ 

   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   และการบริหารจัดการนํ้า 

   มีจํากัด  

 พ้ืนท่ีสวนใหญท่ีจะพัฒนา 

   อยูในเขตปาสงวนทําให 

   ยากตอการดูแลของ 

   ทองถ่ิน  

  พัฒนาโครงสราง 

    พ้ืนฐาน เพ่ือแกไขปญหา 

    ภัยแลง เชน การขุดลอก 

    ลํานํ้าสายสําคัญ  

    หนองนํ้าสาธารณะท่ีใช 

    ในการเกษตร 

  สรางชุมชนใหเขมเข็ง 

    เพ่ือแกไขปญหายา 

    เสพติด 

  สงเสริมการเกษตร 

    เพ่ือลดตนทุนการผลิต 

    พัฒนาผลผลิตใหม ี

    คุณภาพใหสามารถ 

    แขงขันกับสินคาจาก  

    ประเทศ เพ่ือนบานได 

  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ถนน สะพานใหสามารถ 

    เช่ือมโยงถึงกันในแตละ 

    หมูบาน ตําบล 

   จัดระบบแกไขปญหา 

    แรงงานตางดาวท่ีมี 

    เปนจํานวนมาก 

    อยูในพ้ืนท่ี ท้ังท่ีมี 

    บัตร และไมมีบัตรฯ 

 เรงรัดการตรวจเอกสาร   

   สิทธ์ิและออกเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดิน 
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8. พราว 

 พ้ืนท่ี  

     1,127.915 ตร.กม.  

 ประชากร  

    50,007 คน แยกเปน 

    ชาย  24,840  คน                

    หญิง  25,167  คน  

    จํานวนครัวเรือน   

    17,811  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    11 ตําบล 109  หมูบาน           

    4 อบต.  6 เทศบาล 

  เปนพ้ืนท่ีลอมรอบดวย     

     ปาไมและภูเขา 

    มีพ้ืนท่ีราบบางสวน 

    อยูตรงกลางของพ้ืนท่ี 

 

  รายไดเฉลี่ยตอคน    

     37,752023 บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    449,617 ไร 

 พืชหลักไดแก มะมวง 

   ลําไย มันฝรั่ง ขาวหอมมะลิ   

   ถ่ัวเหลือง   

  มีโรงงานอุตสาหกรรม  

    81  แหง (รวมโรงสีขาว 

    และโรงงานขนาดเล็ก) 

  สถาบันการเงิน จํานวน   

    4  แหง 

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

  มีโครงการหลวง 

    แมปูนหลวง 

  มีโครงการเกษตรท่ีสูง 

     ดอยมอนลาน 

   มีแปลงขยายพันธุพืชของ 

     ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

  เปนแหลงปลูกขาวหอม 

     ดอกมะลิและมะมวง 

     นํ้าดอกไมท่ีมีช่ือเสียง 

ศักยภาพการพัฒนา 

  มีระบบชลประทานราษฎร 

     แมโกน 

   มีแหลงนํ้าธรรมชาติ 

     ไหลผานหลายสาย ไดแก  

     นํ้าแมงัด  แมปง แมโกน  

     แมแวน แมขอด แมลาด 

     และนํ้าแมวะ 

   สามารถเพ่ิมมูลคา 

     ผลผลิต  ขาวหอม 

     ดอกมะลิ 105 มะมวง 

     นํ้าดอกไมเพ่ือการสงออก 

สภาพปญหา 

   ปญหาอุทกภัย 

   ปญหาภัยแลง 

   ปญหาตนทุนการผลิตสูง 

   เกษตรกรไมมีท่ีดินทํากิน  

     เปนของตนเอง/ไมมี 

     เอกสารสิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

   การคมนาคมขนสง 

      ไมสะดวก 

   ท่ีดินทํากินเสื่อมสภาพ  

ขอจํากัดการพัฒนา 

  ปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

  ปญหาการคมนาคม 

     ไมสะดวก 

  เกษตรกรไมมีท่ีดินทํากิน/ 

      ขาดเอกสารสิทธ์ิ 

  ขาดงบประมาณการ 

    สงเสริมอาชีพนอกฤดู 

    การเกษตร (อาชีพเสริม) 

  ขาดงบประมาณในการ 

    พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

  เปนเมืองปดตามลักษณะ 

    ท่ีตั้ง ไมเช่ือมโยงและ 

    เปนทางผานไปยังเมือง 

    อ่ืน ๆ  

 

  กอสรางอางเก็บนํ้า 

    แมสะรวมและแมงัด 

    ตอนบน 

  พัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน 

    ดวยอินทรียวัตถุ 

  สรางถนนระหวาง 

    อําเภอ-จังหวัดใหได 

    มาตรฐาน 

  จัดสรรพ้ืนท่ีรัฐให 

    เกษตรกรทํากิน 

 ออกเอกสารสิทธ์ิใหแก 

   เกษตรกร 

 เพ่ิมศักยภาพการผลิต 

   ขาวหอมดอกมะลิ     

   105 และควบคุมการ 

   ผลิตใหไดมาตรฐาน 

   ตลอดจนการบรรจุภัณฑ 

   ใหทันสมัย 

  เพ่ิมศักยภาพการผลิต 

    มะมวงนํ้าดอกไมให 

    มีคุณภาพมาตรฐาน 

    ตามท่ีตลาดตองการ   

    และเพ่ิมปริมาณการ 

    สงออกไปตางประเทศ 

    ใหมากข้ึน 

  พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

    ทางธรรมชาติ/ 

    วัฒนธรรม 
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9. แมแจม 

 พ้ืนท่ี 2,713.75 ตร.กม. 

 ประชากร  

     56,766 คน แยกเปน 

     ชาย 29,018 คน  

     หญิง 27,748 คน   

     จํานวนครัวเรือน  

    15,391 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    7 ตําบล   104 หมูบาน          

     2 เทศบาล   6  อบต. 

  เปนพ้ืนท่ีปาและภูเขา     

    สูงชันทุรกันดาร  

    การคมนาคมไม 

    สะดวกอยูในเขตปา 

    สงวนเกือบท้ังพ้ืนท่ี 

    สวนใหญเปนปาไม 

    และภูเขาสูงชัน 

    ประมาณ 70 %  

    ของพ้ืนท่ี ท่ีราบเชิงเขา 

    ประมาณ 20 %  

    ท่ีราบสูงประมาณ  

    10 % 

 

 

 

 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    59,976 บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    194,481.25 ไร 

  พืชหลักไดแก ขาวโพด 

    เลี้ยงสัตว  ขาว หอมแดง 

  สถาบันการเงิน 3 แหง 

ลักษณะเดน 

  มีผาตีนจกท่ีไดข้ึนทะเบียน 

   สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

  มีโบราณสถานและ 

    โบราณวัตถุอันล้ําคา 

ศักยภาพการพัฒนา 

  ดานการทองเท่ียว 

  ดานเศรษฐกิจ 

  ดานสาธารณูปโภค 

    ข้ันพ้ืนฐาน 

 

สภาพปญหา 

 ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน 

    ไฟฟา นํ้าประปา ถนน 

  ปญหาคุณภาพ ชีวิต 

    ดานการศึกษา และ 

    สาธารณสุข  

  ปญหาดานทรัพยากร 

    ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    การบุกรุกถางปา 

  ปญหาหมอกควัน 

    จากการเผาวัชพืชไร 

  ปญหาการขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

  ปญหาราคาพืชผล 

     ทางการเกษตรตกต่ํา 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 เปนอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ีกวาง  

   และเปนภูเขา  

 ขาดการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวิตใหแกประชาชน 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิ 

   ในท่ีดินทํากิน 

 งบประมาณในการพัฒนา 

   ในพ้ืนท่ีมีจํานวนจํากัด 

    ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    และการพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวิต 

  โรงพยาบาลขาดแคลน 

    บุคลกร และครุภัณฑ   

    ทางการแพทย 

    ท่ีเพียงพอตอการ 

    ใหบริการประชาชน 

    ในพ้ืนท่ี 

 ปรับปรุงระบบโครงสราง   

    พ้ืนฐานและพัฒนา 

    คุณภาพชีวิต 

 กอสราง ปรับปรุง อาง 

    เก็บนํ้า เข่ือน และ 

    การวางกลองเกเบ้ียน 

 เรงรัดการออกเอกสาร 

   สิทธ์ิใหกับประชาชน 

 สงเสริมอาชีพ  

   สรางงาน  สรางรายได 

   ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

 สงเสริมการมีสวนรวม 

   ในการบริการจัดการ 

    ทรัพยากรธรรมชาติ 

    และสิ่งแวดลอม 

    เพ่ือแกปญหาการบุกรุก 

    เผาปา ซึ่งเปนปญหา 

    หมอกควันสงผลกระทบ 

    ในพ้ืนท่ีใกลเคียง 

 พัฒนาระบบบริการ 

   สาธารณสุขเพ่ิมบุคลากร 

   ครุภัณฑทางการแพทย 

    ท่ีเพียงพอ 
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10. แมแตง 

พ้ืนท่ี 1,362.784 

  ตร.กม.   

ประชากร  

   74,364 คน แยกเปน 

   ชาย 36,906  คน  

   หญิง  37,458  คน 

 เขตปกครอง                  

   13 ตําบล  

   120 หมูบาน 

   10 อบต.  3  เทศบาล 

  พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม 

    เปนท่ีสูงลาดเอียงและ 

    มีพ้ืนท่ีเปนปาสงวน 

 รายไดเฉลี่ยตอคน     

   28,168 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    148,983 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาวนาป  

   ขาวนาไร ถ่ัวเหลือง  

  ถ่ัวลิสง ยาสูบ กระเทียม 

  ลําไย 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   73 แหง 

 สถาบันการเงิน 4  แหง 

ลักษณะเดน 

 มีสถานท่ีทองเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีงดงาม  

   เชน อุทยานแหงชาติ 

   หวยนํ้าดัง  โปงเดือด   

   นํ้าตกบัวตอง 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มีศักยภาพดานการ 

   พัฒนาการเกษตร 

 มีศักยภาพการพัฒนา 

   การทองเท่ียว 

 มีศักยภาพดานการ 

   พัฒนาอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

สภาพปญหา 

 ปญหาอุทกภัยและ 

   ภัยแลง 

 ปญหาความยากจนของ 

    ประชาชนในพ้ืนท่ี 

 การขยายตัวของปญหา 

   ยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

 การใชสารเคมีทางการ 

   เกษตรของเกษตรกร 

   สงผลใหมีตนทุนในการ 

   ผลิตสูง 

 ปญหาแรงงานตางดาว 

 ปญหาการขาดเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ขาดเอกสารสิทธ์ิของ 

    ประชาชน 

 สภาพภูมิประเทศเปน 

   ท่ีสูงลาดเอียงทําใหเกิด 

   อุทกภัยและภัยแลง 

 ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการ 

   อุปโภค-บริโภคและ 

   การเกษตรในฤดูแลง 

 ขาดการมีสวนรวมในการ 

   แกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

   ท้ังดานการพัฒนาอาชีพ 

   ปญหายาเสพติด 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการสงเสริมอาชีพ 

   ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

   อยางตอเน่ือง 

    

 สรางแหลงเก็บกักนํ้า และ 

   เพ่ิมจุดระบายนํ้า  

  เพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะ 

   พ้ืนท่ีติดกับแมนํ้าปง 

 เรงรัดการตรวจสอบสิทธิ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิใหกับ 

   ประชาชน พรอมท้ังยกเลิก 

   เขตปฏิรูปท่ีดิน 

 สงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายได 

   ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

   และพัฒนาอยางตอเน่ือง  

   เพ่ือสรางความเขมแข็งและ 

   ยั่งยืน 

 สงเสริมแหลงทองเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

   เช่ือมโยงภาคเกษตรกรรม 
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11. แมริม 

 พ้ืนท่ี  455  ตร.กม. 

 ประชากร               

    84,870 คน แยกเปน  

    ชาย  41,789 คน               

    หญิง 43,081 คน  

    จํานวนครัวเรือน  

    37,200 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   11 ตําบล  92 หมูบาน 

   7  อบต.  4  เทศบาล 

 เปนพ้ืนท่ีราบมีลักษณะ    

    ลาดเอียง มีภูเขา 

    ลอมรอบ และ 

    เปนปาตนนํ้าลําธาร 

 รายไดเฉลี่ยตอคน   

   54,202 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   จํานวน  47,799 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาวนาป   

   ขาวนาปรัง ลําไย ถ่ัวเหลือง 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   13 แหง 

 สถาบันการเงิน  7 แหง 

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติท่ีนาสนใจ 

    มากมาย 

 มี OTOP เดน 

ศักยภาพการพัฒนา 

 มีทรัพยากรธรรมชาติ 

   ท่ีอุดมสมบูรณ 

 มีการรวมกลุมเกษตรกร 

   และกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 

สภาพปญหา 

  ปญหาอุทกภัย 

  ปญหาขาดแคลนนํ้า 

  ปญหาไฟปา หมอกควัน 

  ปญหาท่ีดินท่ีทํากิน 

  ปญหายาเสพติด 

  ปญหาขาดการรวมกลุม 

    ในการประกอบอาชีพ 

  ขาดแคลนไฟฟาใช 

   1 หมูบาน คือหมูบาน 

   พระบาทสี่รอย 

  แหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

 ชุมชนขาดความเขมแข็ง 

   และการมีสวนรวมของ 

   ประชาชน 

 กอสราง ปรับปรุง ฝาย  

    พรอมประตูระบายทราย    

    และพนังเข่ือนหินเรียง 

  กอสรางอางเก็บนํ้า 

    เพ่ือใชในการเกษตร 

 สรางท่ีอยูอาศัยสําหรับ 

    คนจน 

 ปรับปรุงภูมิทัศนและ 

    เสนทางเพ่ือการ 

    ทองเท่ียว 

  การสํารวจพ้ืนท่ีซ้ํา 

     คนหาผูคา แกปญหา     

     ยาเสพติด 

 การใหความรู 

    ประชาธิปไตยกับ 

    ประชาชน เพ่ือสราง 

    ความเขมแข็งทางสังคม 
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แนวทางดําเนินการ 

12. แมวาง 

 พ้ืนท่ี 601.68 ตร.กม. 

 ประชากร  

    31,089 คน  

   จํานวนครัวเรือน    

   10,277 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   5   ตําบล  58  หมูบาน 

   5  อบต. 1 เทศบาล 

  พ้ืนท่ีรอยละ 80 เปน    

    ภูเขาสูงและท่ีราบลาด      

    เอียงไปทางทิศ 

    ตะวันออก ความสูงของ    

    พ้ืนท่ีท่ีสูงท่ีสุด 2,043 ม.      

    ซึ่งสูงรองจาก 

   ดอยอินทนนท       

   มีพ้ืนท่ีปาสงวน  

   92,300ไร และพ้ืนท่ี 

   การใชประโยชน    

   ประมาณ 3 ใน 4 ของ    

   พ้ืนท่ีท้ังหมด 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    36,698 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   จํานวน  51,129 ไร 

 พืชหลักไดแก หอมหัวใหญ  

   ขาวนาป ลําไย พริกใหญ   

   ขาวโพด ถ่ัวเหลือง  

   ถ่ัวฝกยาว พริก มะเขือ 

   กะหล่ําปลี ผักกาดขาว 

   ถ่ัวลันเตา มันฝรั่ง  

  โรงงานอุตสาหกรรม   

    1 แหง   

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติท่ีสวยงาม  

  มี OTOP เดน คือ  

    แหลงผลิตและจําหนาย 

    เรือใบจําลอง  เกมไม 

  มีพืชเศรษฐกิจ ไดแก  

    หอมหัวใหญ การผลิต 

    สาหรายเกลียวทอง พืชไม 

    เมืองหนาว 

ศักยภาพการพัฒนา  

  โอกาสในการพัฒนา 

    ทางดานการเกษตร  

    โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ     

    เน่ืองจากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

    เปนท่ีราบและมีภูมิอากาศ 

    เหมาะสม  

  มีศักยภาพในการพัฒนา  

    เปนแหลงทองเท่ียว 

  มีศักยภาพในดาน 

    หัตถกรรม            

สภาพปญหา 

 ปญหาดานการเกษตร 

 ปญหาดานการคมนาคม 

ปญหาการขาดเอกสารสิทธ์ิ 

 ปญหาแหลงนํ้า 

 ปญหาดานสังคม การพนัน 

    ยาเสพติด 

 ปญหาอุทกภัย วาตภัย  

 ปญหาการบุกรุกทําลายปา 

   เพ่ือทําการเกษตร 

 ปญหาหมอกควัน 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 มีลํานํ้า 7 สาย แตขาด 

   อางกักเก็บนํ้าไวใชในฤดู 

   แลง และกันไมใหเกิด 

   นํ้าทวม 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

   ในการแกไขปญหานํ้าทวม 

   ซ้ําซาก 

  ประชาชนขาดการวมกลุม 

    ในการประกอบอาชีพ 

  เกษตรกรขาดความรูดาน    

    การตลาด การบรรจุภัณฑ   

    และการเงิน 

 

 การสรางหองเย็นเก็บ  

   หอมหัวใหญเพ่ือแกไข 

   ปญหาราคาผลผลิต 

   ทางการเกษตรตกต่ํา 

 ปรับปรุงเสนทางถนน 

   ระหวางหมูบานใหเปน 

   มาตรฐาน 

  แกไขปญหาเอกสารสิทธ์ิ 

    ท่ีดินทํากินโดยใชวิธีการ 

    แปลงสินทรัพยเปนทุน 

  การสรางอางเก็บนํ้าและ 

     การปองกันการกัดเซาะ 

     ตลิ่ง  

 เสริมสรางความเขมแข็ง 

    ของชุมชนเพ่ือใหชุมชน 

    สามารถรวมตัวกัน  

    รวมคิด รวมทํา แกไข 

    ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
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13. แมอาย 

 พ้ืนท่ี  736.7 ตร.กม. 

 ประชากร 62,952 คน 

   ชาย  31,731  คน 

   หญิง  31,221  คน 

   จํานวนครัวเรือน 

    24,794 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                         

   7 ตําบล  93 หมูบาน 

  1 เทศบาล  6  ตําบล 

  เปนพ้ืนท่ีภูเขาสูงต่ํา   

     เรียงรายลาดไปสู ท่ีราบ   

    ลุมแมนํ้าฝาง แมนํ้ากก                      

    แมนํ้าแมอาย  

    และแมนํ้าลาว 

 

 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    24,856  บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

     72,400 ไร 

  พืชหลัก ไดแก กระเทียม 

     ขาว สม ลิ้นจี่  

 โรงงานอุตสาหกรรม   

   52 แหง 

  สถาบันการเงิน 3 แหง 

ลักษณะเดน 

 วัฒนธรรมชนเผา 13  

   ชนเผา 

 แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน  

   ศาสนาและวัฒนธรรม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ดานการพัฒนาการ 

   ทองเท่ียว 

 ดานการพัฒนาการเกษตร 

 

สภาพปญหา 

 ปญหาขาดการสงเสริมและ 

    พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 

    เพ่ือการเกษตรและอุปโภค     

    บริโภค  

 ปญหาอุทกภัยซ้ําซาก 

 ปญหาไมมีเอกสารสิทธ์ิ  

    ในท่ีดินทํากิน 

 ปญหายาเสพติด 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ไมไดรับการสงเสริมพัฒนา    

    แหลงทองเท่ียวท่ีมี 

    ศักยภาพ 

 ขาดแคลนงบประมาณ 

    ในการพัฒนาแหลงนํ้า 

    และการแกไขปญหา 

    เกิดอุทกภัยทําใหผลผลิต 

     การเกษตรเสียหาย 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา 

    และเขตปาไมและอุทยาน  

    ไมสามารถพัฒนาได 

  ประชาชนขาดเอกสารสิทธ์ิ 

    ในท่ีดินทํากิน 

 

 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลง 

   ทองเท่ียว  

 ขุดลอกแมนํ้าฝางและ 

    กอสราง อางเก็บนํ้า 

 เรงรัดตรวจสอบสิทธ์ิและ 

   ออกเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 

   ทํากิน 

 สรางความรวมมือ  

   ระหวางภาครัฐ เอกชน 

   อปท.ในพ้ืนท่ีในการรวม 

   กันแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 

   ท้ังดานยาเสพติด สังคม 

    การพัฒนาอ่ืน ๆ 
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14. เวียงแหง 

 พ้ืนท่ี 705  ตร.กม. 

 ประชากร  

     26 ,982  คน แยกเปน 

     ชาย 13,591  คน  

     หญิง 13, 391  คน  

     จํานวนครัวเรือน               

     7,889  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   3   ตําบล  23 หมูบาน 

  พ้ืนท่ีเปนภูเขา ปาไม    

    ตนนํ้า ลําธาร 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    36,756  บาท/ป 

  พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    31,250  ไร 

 พืชหลักไดแก ขาว  

   กระเทียม ถ่ัวเหลือง 

 สถาบันการเงิน 1 แหง 

ลักษณะเดน 

 มีแหลงทองเท่ียวทาง 

    ธรรมชาติ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการทองเท่ียว 

    เชิงนิเวศน และวัฒนธรรม 

    ชนเผา 

สภาพปญหา 

 ปญหาอุทกภัยและวาตภัย 

 ปญหาขาดแคลนนํ้า  

    เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 

 ปญหาการไมมีเอกสาร 

   สิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

 ปญหาเสนทางคมนาคม               

    ขาดการพัฒนา 

 ปญหาขาดการพัฒนา 

    แหลงทองเท่ียว 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 พ้ืนท่ีอําเภอหางไกล 

   จากตัวเมือง  

 เปนภูเขาสูงชันและ  

   คดเคี้ยว 

 เสนทางคมนาคมไมสะดวก  

 อําเภออยูในเขตปาสงวนฯ  

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 

 ขุดลอกและซอมแซม 

   ปรับปรุงหนาฝาย 

 ยกเลิกเขตปฏิรูปท่ีดิน 

   ท่ีประกาศครอบคลุมไว  

   เพ่ือออกเอกสารสิทธ์ิ 

   ตอไป 

 ปรับปรุงกอสราง 

   เสนทางคมนาคม 

 พัฒนาแหลงทองเท่ียว 
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15. สะเมิง 

 พ้ืนท่ี ๙๘๒  ตร.กม. หรือ     

    ๖๒๖,๒๕๐ ไร 

 ประชากร  

   ๒๓,311 คน แยกเปน 

   ชาย ๑๑,๙29 คน  

   หญิง ๑๑,๓82  คน  

   จํานวนครัวเรือน     

   7,038 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                      

   ๕ ตําบล  ๔๕ หมูบาน 

   ๔ อบต.  ๑  เทศบาล 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขา    

    และปาไมประมาณ       

   ๘๐  % ของพ้ืนท่ีท้ังหมด     

    มีแมนํ้าท่ีสําคัญ ๒  สาย      

    คือ แมนํ้าขานและแมนํ้า 

    สะเมิง 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    40,244.๐8 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    62,357 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาว  

   ขาวโพดเลี้ยงสัตวกระเทียม  

   สตรอเบอรี่  ถ่ัว กะหล่ําปลี 

   เกกฮวย หญาหวาน มะมวง 

   กาแฟ พลับ เบญจมาศ 

 สถาบันการเงิน ๒  แหง 

ลักษณะเดน 

  สภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาและ 

    ปาไม ทําใหลักษณะ 

    ภูมิอากาศเย็นตลอดป  

    เหมาะแกการปลูกพืชผัก  

    เพ่ือการบริโภคและการคา  

    ตลอดป 

 ประชากรมีการดํารงชีวิต 

   แบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม 

   มีความอุดมสมบูรณ  

   เหมาะแกการสงเสริม 

   เปนแหลงทองเท่ียว 

   เชิงอนุรักษ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 ดานการทองเท่ียว 

 ดานการเกษตรกรรม 

 หมูบาน/ชุมชนมีความ 

   เขมแข็ง 

สภาพปญหา 

 ดานการคมนาคม ถนน 

   เช่ือมระหวางหมูบาน 

   จํานวนมากเปนถนนลูกรัง  

   เมื่อถึงฤดูฝนถนนไดรับ 

   ความเสียหายหลาย 

   เสนทางประชาชนสัญจร 

   และใชลําเลียงพืชผล 

   ทางการเกษตรลําบาก  

 ไมมีการจัดระบบนํ้า 

   เชน อาง เข่ือน เน่ืองจาก  

   เปนแหลงผลิตอาหาร 

   แตขาดแคลนนํ้า 

   เพ่ือการเกษตร 

 หลายหมูบานอยูในเขต 

   ปาสงวนแหงชาติหรือเขต 

   อุทยาน ซึ่งไมสามารถออก 

   เอกสารสิทธ์ิได  บางพ้ืนท่ี 

   มีการบุกรุกท่ีปา เพ่ือขยาย 

   พ้ืนท่ีทํากิน หรือลักลอบ 

   ตัดไม ทําลายปา  เผาปา  

  เพ่ือขยายพ้ืนท่ีหาของปา 

 ดานระบบไฟฟา หยอมบาน 

   หลายแหง ยังไมมีไฟฟาใช  

   เน่ืองจากติดปญหาตั้งอยู   

   ในเขตพ้ืนท่ีโซน A  

   หนวยงานดานปาไม 

   ไมสามารถอนุญาตใหการ 

   ไฟฟาเขาไปดําเนินการ 

   ติดตั้งได 

 พัฒนาโครงพ้ืนฐาน 

   ดานการคมนาคม 

   ขนสง ถนนเช่ือมระหวาง    

   หมูบาน  

 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

   เพ่ือการเกษตร เชน 

   กอสรางฝาย เข่ือน  

   แกมลิงรองรับนํ้า 

   เพ่ือการเกษตร 

 เรงรัดกรมท่ีดิน  

   ดําเนินการสํารวจออก 

   โฉนดท่ีดินใหแก 

   ประชาชนท่ีอยูในเขตปา 

   สนับสนุนแนวทางการ 

   ออกโฉนดชุมชน  

   สรางความเข็มแข็งแก 

   ชุมชน/หมูบานใหมี 

   สวนรวมกับเจาหนาท่ี 

   ของรัฐ ในการดูแล 

   ปองกันรักษาปา 

 หนวยงาน อปท.  

    จัดระบบไฟฟาพลังงาน 

    ใหแกหมูบานท่ีประสบ   

    ปญหา และหนวยงาน 

    ดานปาไมควรพิจารณา 

    เสนออนุโลม กําหนด 

    พ้ืนท่ีท่ีหมดสภาพปา 

    จัดสรรใหประชาชนได 

    อยูอาศัยหรือทํากินได 

 สงเสริมการอนุรักษ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดลอม รณรงคไมให  
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   ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดความ 
    กระตือรือรนและมีสวน 
    รวมในการพัฒนา 
 แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   ขาดการดูแลพัฒนา 
ขอจํากัดการพัฒนา 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
   มีจํานวนมากแตขาดการ 
   บริหารจัดการท่ีดี 
 เกษตรกรขาดความสนใจ 
    ในการนําวิทยาการ 
    สมัยใหมมาใชในการ 
    แปรรูปผลิตภัณฑ 
 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู 
    เก่ียวกับการพัฒนาแหลง 
    ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
 

   มีการทําลายปา 
   ตัดไม ควรมีการปลูก 
   ปาทดแทน 
 ปลูกจิตสํานึกให 
    ประชาชนมีความ 
    กระตือรือรนและมี 
    สวนรวมในการพัฒนา 
    ทองถ่ิน 
 ประสานหนวยงานท่ี 
   รับผิดชอบเก่ียวกับการ 
   ทองเท่ียวเขามาชวย 
   ดําเนินการพัฒนา 
   แหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
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16. สันกําแพง 

  พ้ืนท่ี 197.83  ตร.กม. 

  ประชากร                  

    77,978 คน แยกเปน                      

    ชาย  37,058  คน                 

    หญิง 40,920  คน 

 เขตปกครอง                     

    10  ตําบล 100  หมูบาน 

    5 อบต. 4 เทศบาลตําบล 

    1 เทศบาลเมือง 

 เปนท่ีราบอยูตอนกลาง    

   ของอําเภอลาดเอียง 

   ไปทางทิศตะวันตก 

   เฉียงใตบริเวณ        

   ลุมแมนํ้าออน  และ 

   พ้ืนท่ีภูเขาอยูทาง 

   ทิศตะวันออกของ    

   อําเภอเรียงขนาน เปน 

   แนวเหนือ-ใต 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน   

    49,699.93 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

    51,784 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาว ยาสูบ  

    พริก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   145 แหง 

 สถาบันการเงิน 12 แหง 

ลักษณะเดน 

 มีสถานท่ีทองเท่ียวทาง  

   ธรรมชาติ 

 แหลงอุตสาหกรรมไม 

   แกะสลักและหัตถกรรม 

   พ้ืนบาน 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาดานการทองเท่ียว 

 พัฒนาเปนศูนยกลางการ 

   ผลิตสินคาหัตถกรรมและ 

   อุตสาหกรรม 

 

สภาพปญหา 

 ปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

 ปญหาขาดการพัฒนา                       

    แหลงทองเท่ียวและการ 

    คมนาคมเช่ือมโยง 

 ปญหาการบริการดาน 

   สังคมไมเพียงพอตอความ 

    ตองการของประชาชน 

 ปญหาการขยายตัวของ 

   ชุมชน หมูบานจัดสรร 

 ปญหาสิ่งแวดลอม ขยะ 

   หมอกควัน 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ขาดการพัฒนาแหลงเก็บ 

   กักนํ้าทําใหพ้ืนท่ีประสบ  

   ปญหาอุทกภัย และภัยแลง 

 เสนทางคมนาคมเขาสู 

   แหลงทองเท่ียวไมสะดวก 

 ขาดการพัฒนาสินคา 

   หัตถกรรมเพ่ือรองรับตลาด 

   สินคาเฉพาะ 

 ขาดการพัฒนาอาชีพ 

    อยางตอเน่ือง 

 ขุดลอกลํานํ้า/กอสราง 

   แกมลิงและปรับปรุง 

   ฝาย คลองสงนํ้า 

   เพ่ือรองรับนํ้าในชวง 

   ฤดูนํ้าหลาก/ฤดูแลง 

 กอสรางปรับปรุง 

   เสนทางคมนาคม 

   เขาสูแหลงทองเท่ียว 

   ในพ้ืนท่ี 

 ปรับปรุงศูนยบริการ 

   สาธารณสุขพัฒนา       

   การศึกษาโรงเรียน 

   ในฝน กอสรางสนาม       

   กีฬาและจัดทําถนน 

   คนเมือง 

 บริหารจัดการปญหา 

   ขยะ การขยายตัว 

   ของชุมชน 

 พัฒนาระบบในดาน 

   การประชาสัมพันธ 

   การทองเท่ียวในอําเภอ 
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แนวทางดําเนินการ 

17. สันทราย 

 พ้ืนท่ี ๒๘๕ ตร.กม. 

 ประชากร              

     114,378 คน แยกเปน 

     ชาย  ๕4,131 คน            

     หญิง  60,247 คน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒ ตําบล  ๑๒๙ หมูบาน 

 ๑ เทศบาลเมือง 

   ๑๑ เทศบาลตําบล 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

     ๖๐,๓๙๕ บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   จํานวน  ๕๙,๒00 ไร 

 พืชหลัก  ไดแก  ขาวนาป  

   ถ่ัวเหลือง มันฝรั่ง  

   ลําไย  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๕ แหง 

 สถาบันการเงิน ๑๓ แหง 

ลักษณะเดน 

 ลักษณะพ้ืนท่ีเหมาะสมท่ีจะ 

   สรางท่ีอยูอาศัย มีความ 

   สมบูรณทางดานทรัพยากร 

ศักยภาพการพัฒนา 

 สงเสริมผลิตภัณฑของ 

   อําเภอ 

 พัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยูให 

   เกิดความยั่งยืน 

 

สภาพปญหา 

 การบุกรุกยึดครองท่ีดิน 

   ของรัฐและเอกชน 

 การกัดเซาะตลิ่งแมนํ้าปง 

    ในฤดูนํ้าหลาก 

 การใชสารเคมีทาง 

   การเกษตร 

 การขยายตัวของหมูบาน 

   จัดสรรทําใหเกิดการบุกรุก 

   ลําเหมืองสาธารณะ 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 ขาดการวางแผนการตลาด 

  ดานการทองเท่ียวในการ 

  สรางอัตลักษณท่ีโดดเดน 

  ของอําเภอ 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ขาดบุคลากรท่ีมีความรู 

   เฉพาะทาง 

 งบประมาณในการพัฒนา 

    มีจํากัด 

 การดําเนินนโยบายของ 

   รัฐบาลท้ังระดับชาติ 

  และทองถ่ินไมมีความ 

   ตอเน่ืองในการพัฒนา 

   พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 เรงรัดหนวยงานออก 

   สํารวจสิทธิท่ีดินทํากิน 

 กอสรางพนังก้ันนํ้า 

   ปองกันการกัดเซาะ 

   ตลิ่ง 

 สงเสริมความรูทาง 

   วิชาการดานเกษตร 

   อินทรีย 

 ปองกันการบุกรุกล้ํา 

   เหมืองสาธารณะของ 

   หมูบานจัดสรรเพ่ือ   

   ปองกันแกไขปญหานํ้า 

   ทวมขังในระยะยาว 

 ทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี 

   ควรมีสวนรวมในการ 

   กําหนดทิศทางการ 

   พัฒนาพ้ืนท่ี ท้ังดาน 

   การเกษตร ทองเท่ียว 

   สังคม สิ่งแวดลอม 
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แนวทางดําเนินการ 

18. สันปาตอง 

 พ้ืนท่ี 174.18  ตร.กม. 

 ประชากร  

    75,868  คน แยกเปน 

    ชาย 36,336 คน  

   หญิง 39,532  คน 

   จํานวนครัวเรือน 

   28,251 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

   11   ตําบล 120 หมูบาน 

   10   อบต. 3  เทศบาล 

 เปนท่ีราบลุมเหมาะ    

   สําหรับทําการเกษตร  

   มีพ้ืนท่ีภูเขาและปาไม    

  เล็กนอย 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    47,188.89 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

   57,545 ไร 

 พืชหลักไดแก  ลําไย ขาว  

    หอมใหญ ถ่ัวเหลือง  

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    2  แหง 

 สถาบันการเงิน 7 แหง 

ลักษณะเดน 

  มีแหลงประวัติศาสตร  

    อารยธรรมลานนา 

    เวียงทากาน 

 เปนแหลงผลิตลําไยและ 

   ขาวเหนียวคุณภาพดี 

 เปนแหลงภูมิปญญา 

    ทองถ่ินผลิตภัณฑ 

    ไมแกะสลัก 

 มีตลาดนัดชุมชนขนาดใหญ 

   ท่ีสุดในภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาการเกษตรและ 

   อุตสาหกรรมแปรรูป 

 พัฒนาแหลงหัตถ- 

   อุตสาหกรรม 

 พัฒนาดานการทองเท่ียว   

   ประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

   และเชิงนิเวศน 

สภาพปญหา 

 ปญหาอุทกภัยและภัยแลง 

    ซ้ําซาก 

 ปญหาเสนทางคมนาคม 

   ชํารุดและจราจรติดขัด 

 ปญหาราษฎรขาดเอกสาร 

    สิทธ์ิในท่ีดินทํากิน 

 ปญหาขาดการพัฒนา 

   แหลงทองเท่ียว 

 ปญหาผลผลิตทางการ 

   เกษตรราคาตกต่ํา 

 ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 แหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 

   ไมเพียงพอไมมีแหลงเก็บ 

   กักนํ้า 

 พ้ืนท่ีอําเภอเปนท่ีราบ 

   รองรับนํ้าท่ีระบายมาจาก  

   พ้ืนท่ีอ่ืนทําใหเกิดปญหา 

   นํ้าทวมซ้ําซาก 

 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 

 

 กอสรางอางเก็บนํ้า 

   แมขาน 

 ปรับปรุงถนน 

   เรียบแมนํ้าปงและ 

   สะพานขามลํานํ้า 

 สงเสริมอนุรักษและ 

   พัฒนาเมือง 

   ประวัติศาสตร 

   เวียงทากาน พัฒนา 

   ปรับปรุงภูมิทัศน                

   อางเก็บนํ้าหนอง 

   สะเรียมแหลงทองเท่ียว 

   ท่ีสําคัญ 

 พัฒนาผลผลิตทาง 

   การเกษตร และสงเสริม 

   การรวมกลุมของ 

   เกษตรกร 

 สรางความเขมแข็ง 

   ในหมูบานชุมชน 

   เพ่ือแกไขปญหา 

   ยาเสพติด 
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19. สารภ ี

 พ้ืนท่ี ๙๗.๔๕  ตร.กม. 

 ประชากร  

    77,126 คน แยกเปน 

    ชาย  36,421   คน  

    หญิง  40,705  คน  

    จํานวนครัวเรือน  

    19,276  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

   ๑๒  ตําบล ๑๐๖  หมูบาน  

   ๑  อบต.  ๑๑  เทศบาล 

   ตําบล 

  เปนท่ีราบลุมเหมาะ    

    สําหรับทําการเกษตร 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    ๕๙,๗๑๗.๘๙ บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   จํานวน ๖๔,๗๒๗ ไร 

 พืชหลักไดแก ลําไย ผัก 

 โรงงานอุตสาหกรรม  

   ๑๐ แหง 

 สถาบันการเงิน ๔ แหง 

ลักษณะเดน 

 มีแหลงทองเท่ียวเชิง 

   ประวัติศาสตรและ 

   วัฒนธรรมลานนาท่ีสําคัญ 

 มีถนนท่ีมีทัศนียภาพ 

   สวยงามและเปนเอกลักษณ 

  มีผลิตภัณฑ OTOP เดน 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาดานการเกษตร 

  พัฒนาแหลงทองเท่ียวทาง   

    ประวัติศาสตร 

  พัฒนากลุมอาชีพ 

    ผลิตภัณฑชุมชน 

สภาพปญหา 

  ปญหาผลผลิตลําไย   

     ลนตลาดและราคาตกต่ํา 

     ผลิตพืชเชิงเดี่ยว 

  ปญหาอุทกภัย 

  ปญหาวาตภัย 

  ปญหาภัยแลง 

  ปญหาหมอกควัน 

  การขยายตัวของหมูบาน 

     จัดสรรเกิดปญหา 

     สิ่งแวดลอม ขยะ นํ้าเสีย 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 เกษตรกรผูปลูกลําไย 

   ขาดความรูดานการผลิต 

   และเทคโนโลยี 

  เปนพ้ืนท่ีราบลุม 

    ริมแมนํ้าปง  ทําใหประสบ 

    ภาวะนํ้าทวมเปนประจํา 

 ประชาชนยังคงมีความเช่ือ 

   ในการเผาก่ิงไมใบไมแหง 

   และเผาหนาดินกอนทําการ 

   เกษตรครั้งตอไป 

 เสนทางคมนาคมคับแคบ 

   โดยเฉพาะสายตนยาง 

 

 

 

 

 ใหความรูแกเกษตรกร 

   ชาวสวนลําไยดานการ 

   ผลิตและเทคโนโลยี 

 ขุดลอก คู คลอง 

   เพ่ือรองรับการระบาย 

   นํ้าในชวงฤดูฝน 

 สงเสริมใหมีการยอย 

   สลายก่ิงไม ใบไม 

   ทดแทนการเผา   

 สงเสริมใหชุมชน  

   ทองถ่ินมีสวนรวม 

   ในการแกไขปญหา 

   สิ่งแวดลอม 

 ปรับปรุงพัฒนา 

   เสนทางคมนาคม 

  สายตนยางใหมีความ 

   ปลอดภัยแกผูสัญจร 
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20. หางดง 

 พ้ืนท่ี  ๒๒๘ ตร.กม. 

 ประชากร  

   ๗8,915 คน แยกเปน 

   ชาย  ๓7,741  คน  

   หญิง  41,174   คน  

  จํานวนครัวเรือน  

  ๓7,431 ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                  

  ๑๑  ตําบล  

   ๑๐๙ หมูบาน 

 พ้ืนท่ีสวนใหญ               

   เปนภูเขา เขตอุทยาน   

   แหงชาติ และปาสงวน  

   มีพ้ืนท่ีราบเล็กนอย 

 รายไดเฉลี่ยตอคน    

    57,798.35 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

   จํานวน  30,184.93 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาว   

    ถ่ัวเหลือง  ลําไย    

 โรงงานอุตสาหกรรม  

    45 แหง 

 สถาบันการเงิน 16  แหง 

ลักษณะเดน 

 เปนศูนยกลางการผลิต  

   งานไมแกะสลักและเปน 

   แหลงสงออกใหญ   

   แหลงหน่ึงของภาคเหนือ 

   ตอนบน 

 มีหมูบานหัตถกรรมดินเผา 

   ท่ีมีอายุเกาแกกวา ๑๕๐ ป  

 มีแหลงทองเท่ียวโบราณ 

   สถานท่ีมีสถาปตยกรรม 

   แบบพ้ืนเมืองท่ีสมบูรณ  

   และสวยงามของภาคเหนือ 

ศักยภาพการพัฒนา 

 การพัฒนาอุตสาหกรรม   

  ครัวเรือน โดยภูมิปญญา 

  ทองถ่ินดานแกะสลัก  

 พัฒนาเปนศูนยกลาง 

   บริการการทองเท่ียวของ 

   จังหวัด 

 พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  

   ท่ีมีช่ือเสียง  โดยเฉพาะ 

   หัตถกรรมไมแกะสลัก 

สภาพปญหา 

 ปญหาขาดแคลนนํ้า  

   เพ่ืออุปโภคบริโภคและ 

   ทําการเกษตรในฤดูแลง 

 ปญหานํ้าทวม 

 ปญหาเสนทางคมนาคม 

   เช่ือมโยงหมูบานทองเท่ียว 

   คับแคบ  

 ปญหาส ังคม การพนัน  

   ยาเสพติด การวางงาน 

   แรงงานตางดาว 

 ปญหาผูสูงอายุไมสามารถ 

   พ่ึงพาตนเองได 

  ขอจํากัดการพัฒนา 

 ไมมีแหลงเก็บกักนํ้า   

   ทําใหประสบกับภาวะ 

   นํ้าทวม  

 สถานท่ีทองเท่ียวไมไดรับ 

   การพัฒนาและ 

   ประชาสัมพันธ  เสนทาง 

   คมนาคมคับแคบ 

   ไมสะดวก  ทําใหการจราจร 

   ติดขัด 

 สถาบันครอบครัว 

   ไมเขมแขง ปลอยปละ 

   ละเลยลูกหลาน และ 

   ผูสูงอายุ 

 

  กอสรางระบบประปา 

    ผิวดินอางเก็บนํ้า 

    วังหลวง 

  กอสรางรางสงนํ้า 

     ปองกันนํ้าทวม 

  กอสรางและปรับปรุง 

     ถนนเช่ือมโยง 

     การทองเท่ียวบริเวณ 

     บานถวาย 

  สงเสริมอาชีพให 

    แกผูสูงอายุ  

    ผูวางงานใหสามารถ 

    ดํารงชีวิตในสังคม 

    โดยไมตองพ่ึงพา 

    ผูอ่ืน 

  สงเสริมความเขมแข็ง 

    ใหแกสถาบันครอบครัว 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

21. อมกอย 

 พ้ืนท่ี 2,099.83 ตร.กม. 

 ประชากร                

    58,944 คน แยกเปน   

    ชาย  29,749  คน               

    หญิง  29,195  คน  

    จํานวนครัวเรือน                

    18,010 ครัวเรือน   

 เขตปกครอง                   

   6  ตําบล 95 หมูบาน  

   6  อบต. 1  เทศบาล 

  เปนภูเขาสลับซับซอน  

     สามารถแบงได     

     ออกเปน  2 เขตยอย 

     ดังน้ี 

     1. เขตภูเขาสูงเปนตน    

        กําเนิดของตนนํ้า      

        ลําธาร คิดเปนพ้ืนท่ี   

        ประมาณรอยละ80 

        ของพ้ืนท่ี 

     2. เขตภูเขาเตี้ยคิดเปน 

         พ้ืนท่ีรอยละ 20  ของ    

         พ้ืนท่ี 

 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    27,020 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

     39,858 ไร 

 พืชหลักไดแก มะเขือเทศ    

   พริกใหญ กะหล่ําปลี กาแฟ   

  สถาบันการเงิน 2 แหง  

   คือธนาคารออมสิน และ 

   ธนาคารเพ่ือการเกษตร      

   และสหกรณการเกษตร

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียว ทาง 

    ธรรมชาติ ศาสนา และ 

    วัฒนธรรมชนเผา  

ศักยภาพการพัฒนา 

   พัฒนาดานการทองเท่ียว 

     เชิงนิเวศน 

  จัดตั้งเว็ปเซต  

     www.omkoi.org 

     เพ่ือการประชาสัมพันธ 

  การพัฒนาดานการเกษตร 

    และอุตสาหกรรมแปรรูป 

 

 

สภาพปญหา 

   ปญหาการคมนาคม 

     ระหวางอําเภอ ตําบล  

     หมูบาน ไมสะดวก 

  ปญหาการขาดแคลนนํ้า             

    เพ่ืออุปโภคและบริโภคใน       

     ฤดูแลง 

  ปญหาปาไมถูกทําลาย 

    และดินถลม 

   ปญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ 

     ในท่ีดินทํากิน 

  ปญหามลพิษ หมอกควัน 

    ไฟปา 

  ปญหาโรคติดตอหรือ 

    โรคระบาดท้ังคนและสัตว 

  ปญหาการสื่อสาร 

    โทรคมนาคมไมท่ัวถึง 

  ละเลยวัฒนธรรมทองถ่ิน 

    ความมีคุณธรรม  

    จริยธรรม 

ขอจํากัดการพัฒนา 

  สภาพพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีสูง 

    และแหลงตนนํ้าลําธาร 

    ไมสามารถพัฒนาได 

  การถางปาเพ่ือทําไร 

    เลื่อนลอยประชาชน 

   สวนใหญเปนชาวเขา 

   ฐานะยากจนและ 

   การศึกษาต่ํา 

 ขาดการสงเสริมอาชีพ 

   การเกษตรอยางตอเน่ือง 

  สรางถนนเครือขาย 

    เช่ือมโยง (เสนวงแหวน   

    4 ตําบล) 

  จัดทําฝายแมว ปลูกปา 

    เพ่ิมเติม และอพยพ    

    ประชาชนท่ีอยูบริเวณตน 

    นํ้าช้ัน  1 A  มายังเขต 

    ปฏิรูปท่ีดิน  

  สนับสนุนกิจกรรมการ 

    ปฏิรูปท่ีดินในพ้ืนท่ีนิคม 

    เศรษฐกิจพอเพียง 

  กอสรางแหลงเก็บกักนํ้า 

    ขนาดใหญ 

  สงเสริมอาชีพใหแก 

    ประชาชนในพ้ืนท่ี 

    อยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

  สงเสริมใหมีการอนุรักษ 

    วัฒนธรรมของทองถ่ิน  

    ปลูกฝงใหมีคุณธรรม 

    จริยธรรม 

 

      

 
 

http://www.omkoi.org/
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

22. ฮอด 

 พ้ืนท่ี 1,430.38 ตร.กม. 

 ประชากร                               

     43,482 คน                          

     จํานวนครัวเรือน  

     12,799  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                   

    6 ตําบล   61 หมูบาน 

  เปนท่ีราบลุมเชิงเขา  

     ท่ีราบสูง และภูเขา 

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

179,869 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

   63,270 ไร 

 พืชหลักไดแก ลําไย  

    กะหล่ําปลี  มะเขือเทศ  

    ไมดอกไมประดับ 

 โรงงานอุตสาหกรรม    

    50 แหง 

 สถาบันการเงิน 4  แหง 

ลักษณะเดน 

 มีแหลงทองเท่ียวเชิง 

   ประวัติศาสตร อารยธรรม   

   เมืองฮอดเกา และแหลง 

   ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

  เปนชุมทางคมนาคม 

ศักยภาพการพัฒนา 

 พัฒนาเปนศูนยกลางดาน 

   เศรษฐกิจการคาขายและ 

   ชุมทางการคมนาคม 

 พัฒนาดานการทองเท่ียว 

   เชิงประวัติศาสตร ศาสนา 

   และวัฒนธรรม และการ 

   ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

 

สภาพปญหา 

  ปญหาอุทกภัย  

  ปญหาภัยแลง  

  ปญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ                

    ในท่ีดินทํากิน 

  ปญหาราคาผลผลิตทาง    

    การเกษตรตกต่ํา 

ขอจํากัดการพัฒนา 

  เน่ืองจากพ้ืนท่ีบางสวน  

    เปนท่ีราบลุมเปนจุดรวม 

    ของแมนํ้าทําใหประสบ 

    ปญหาอุทกภัยในฤดูฝน  

   และขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง 

   ประชาชนขาดเอกสาร 

     สิทธ์ิในท่ีดินทํากิน  

     ขาดโอกาสในการพัฒนา 

 

 

การแกไขปญอุทกภัย 

 จัดทําโครงการกอสราง 

   แกมลิงหนองหลวง  

   หมู 8 ตําบลบานตาล   

   เพ่ือระบายนํ้าเขาพ้ืนท่ี 

   หนองหลวงและกักเก็บนํ้า 

  ไวใชในฤดูแลง อีกท้ังปรับ 

  ภูมิทัศนใหเปนแหลง 

  ทองเท่ียว  แหลงการ 

  ประมง  หรือจัดทําเปน 

   สถานีประมงนํ้าจืด 

 ขุดลอกแมนํ้าปง   

   แมนํ้าแจม  เพ่ือใหนํ้าไหล 

   สะดวก ไมเออลนฝงทวม 

   บานเรือน ไรนา 

 สรางฝายแมว (Check   

   dam) เฟอฟนฟูแหลง 

    ตนนํ้าลําธาร 

  กอสรางถนนลาดยาง 

    เลี่ยงเมืองฮอด 

    เพ่ือปองกันนํ้าทะลัก 

    เขาทวมเขตชุมชน และ 

    เสนทางคมนาคม 

    กอสรางถนนเลี่ยง 

    เสนทางนํ้าทวม  

    ถนนฮอด – วังลุง เช่ือม 

    ระหวาง ต. หางดง –  

     ต.ฮอด – ต.นาคอเรือ  

    แกไขปญหาคมนาคม  

    3 ตําบล 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

   การแกไขปญหาดานอ่ืนๆ 

1. จัดทําโครงการสงเสริม 

    อาชีพ เพ่ิมรายได  

    ลดตนทุนการผลิต 

    ทางการ เกษตร  หันมา 

    ใชเกษตรอินทรียใหแก 

    เกษตรกร  พัฒนา 

    ศักยภาพ สรางชุมชน 

    เข็มแข็ง สามารถ 

    เขาถึงแหลงทุนได โดยใช 

    หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

    และเกิดความยั่งยืน 

    ในการดํารงชีพ 

2. การจัดทําโครงการท่ี 

     ปรึกษา เชนแนวทาง    

    พัฒนาแหลงอารยธรรม 

     เมืองฮอดเกาแก 

     พระเจาโท  ตําบลฮอด  

     อําเภอฮอด  หรือ 

     มอบหมายนักวิชาการ 

    ดานท่ีเก่ียวของ 

    ทําการศึกษาวิจัย 

3. การจัดทําโครงการ 

    พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

    สวนสนบอแกว ตําบล 

    บอหลวง อําเภอฮอด 

4. การพิจารณาใหจัดตั้ง 

    ศาลจังหวัด สํานักงาน 

    อัยการจังหวัด เรือนจํา  

    ในพ้ืนท่ี  อําเภอฮอด 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

   5. จัดทําโครงการขยาย 

   ถนน 4 ชอง ทางถนน 

   สาย 1133 จากสาย 

   แยกปากทางดอยเตา  

   ไปยังอําเภอลี้ จังหวัด 

  ลําพูน เพ่ือเช่ือมตอ 

   กับโครงการขยายถนน 

   ขนาด 4 ชองทาง 

   จากลําพูนไปยังอําเภอลี้  

    ถนน สาย 106  

    เพ่ือเช่ือมตอไปยังอําเภอ 

    เถิน  จังหวัดลําปาง  

    สูถนนสายเอเชีย  

    อันจะชวยใหการ 

    คมนาคมของกลุมอําเภอ 

    สายใตของจังหวัด 

     เชียงใหม จังหวัด 

     แมฮองสอน  เพ่ือขนสง 

     พืชผลทางการเกษตร 

    ไปยังกรุงเทพมหานคร 

    และสินคาอุปโภค 

    บริโภคมายังพ้ืนท่ีได 

    อยางสะดวกรวดเร็ว 

การแกไขปญหาภัยแลง 

โดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้า 

เพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือ

การเกษตร 

1.  สรางอางเก็บนํ้าขนาด 

      ใหญทุกตําบล ๆ ละ 

      1 แหง  รวม 6 แหง 

2.  ขยายระบบนํ้าประปา 

     สวนภูมิภาค 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

   การแกไขปญหาการไมมี

เอกสารสิทธิ์ในท่ีทํากินของ

เกษตรกร 

1. พิจารณาเรงรัดในการ 

    ตรวจสอบสิทธ และ 

    ออกเอกสารสิทธ์ิ  

    ในพ้ืนท่ีนิคมสหกรณ 

    แมแจม นิคมสราง 

    ตนเองเข่ือนภูมิพล 

    จังหวัดเชียงใหม 

2. พิจารณาเรงรัดในการ 

     ตรวจสอบสิทธ์ิ และ 

     กันพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย  

     ดั้งเดิม ออกจากเขต 

     อุทยานแหงชาติ 

     ออบหลวง เขตอุทยาน 

     แหงชาติแมโถ  

     (เตรียมการ)  

      เขตปาสงวน 

3. พิจารณาเรงรัดในการ 

    ตรวจสอบสิทธ์ิ และมี 

    การรับรองสิทธ์ิหรือ 

    มาตรการตามนโยบาย 

    แปลงสินทรัพยใหเปน 

    ทุนในเขตอุทยาน 

    แหงชาติออบหลวง  

    เขตอุทยานแหงชาติ 

    แมโถ (เตรียมการ)  

    เขตปาสงวน เขต   

   หนังสือสําคัญสําหรับ 

   ท่ีหลวง (นสล.) ใช 

   ประโยชนของเข่ือนภูมิ 

   พลในบริเวณท่ีนํ้าทวม 

   ไมถึง 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

23. ดอยหลอ 

 พ้ืนท่ี 219 ตร.กม. 

 ประชากร                  

    26,347 คน แยกเปน  

   ชาย 12,992  คน              

   หญิง 13,355 คน   

   จํานวนครัวเรือน                   

   10,519  ครัวเรือน 

 เขตปกครอง                     

   4 ตําบล  54 หมูบาน 

   1 อบต. 3 เทศบาล 

  เปนท่ีราบเชิงเขาลาด   

    สูงเอียงจากระดับ  

    นํ้าทะเลปานกลาง     

    ประมาณ 300 – 400 ม.          

    มีความยาวจากทิศเหนือ 

    ไปทิศใตประมาณ  

    15 กม. 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    50,112.92 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน  

   38,147 ไร 

 พืชหลักไดแก ลําไย ขาว 

   ถ่ัวเหลือง พริก มะเขือเทศ 

   ฟกทองแฟนตาซี  

 โรงงานอุตสาหกรรม    

   11  แหง 

 สถาบันการเงิน 1 แหง 

ลักษณะเดน 

   มีแหลงทองเท่ียว 

    เชิงประวัติศาสตร 

    แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ศักยภาพการพัฒนา 

  พัฒนาดานการเกษตร 

  พัฒนาดานการทองเท่ียว 

  สงเสริมพัฒนาอนุรักษ 

    ศิลปวัฒนธรรม และ 

    ภูมิปญญาทองถ่ิน 

  พัฒนาดานการศึกษา 

สภาพปญหา 

 ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้า 

    เพ่ืออุปโภคบริโภค และ 

    การเกษตร 

 ปญหาอุทกภัย 

ปญหาประชาชนมีรายไดต่ํา  

 ปญหาการเปลี่ยนแปลง                 

   วิถีชีวิตทางสังคม 

 ปญหาการคมนาคมไม 

   สะดวก  

 ปญหาการวางงาน 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 พ้ืนท่ีเปนหินปูนทําให 

    นํ้าบาดาลไมมีคุณภาพ  

    เพ่ืออุปโภคบริโภค 

  ขาดแคลนแหลงนํ้า  

    เพ่ือการเกษตรในฤดูแลง 

 เสนทางคมนาคมไมสะดวก 

 ขาดการพัฒนาและ 

   ปรับปรุงแหลงทองเท่ียว 

 

 กอสรางระบบประปา 

   ใหไดคุณภาพวางทอ 

   สงนํ้า จากอางเก็บนํ้า  

   ผันนํ้าจากลํานํ้าแมวาง  

   และขุดลอกอางเก็บนํ้า 

  กอสรางสถานีสูบนํ้า 

    ดวยไฟฟา และเจาะ 

    บอบาดาล เพ่ือ 

    การเกษตร 

  กอสรางเข่ือนปองกัน 

    ตลิ่งพัง 

  จัดสรรท่ีดินทํากินแก 

    ราษฎร จัดตั้งศูนย 

    เพาะเห็ดครบวงจร  

    สงเสริมพัฒนา OTOP  

    สรางศูนยเศรษฐกิจ 

    ชุมชน ระดับตําบล   

    พัฒนาศักยภาพ      

    ผูนําชุมชน 

 พัฒนาระบบการ 

   จัดการเรียนรูตามแนว 

   ปฏิรูปการศึกษา 

 พัฒนาโครงสราง 

   พ้ืนฐานเสนทาง 

   คมนาคม 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

24. แมออน 

 พ้ืนท่ี 492.83  ตร.กม. 

 ประชากร  

    21,405 คน  

 เขตปกครอง                     

    6 ตําบล   49 หมูบาน 

 เปนปาและภูเขา  

   มีพ้ืนท่ีราบ ประมาณ  

   1  ใน 5  ของพ้ืนท่ีราบ 

 รายไดเฉลี่ยตอคน  

    47,390.34 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

    จํานวน  34,126 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาวโพด 

    ฝกออน ไมดอกไมประดับ  

   เห็ดหอม ใบชา  

 สถาบันการเงิน  1  แหง 

ลักษณะเดน 

 แหลงทองเท่ียวทาง 

   ธรรมชาติท่ีสวยงาม 

  มีศูนยการพัฒนาโครงการ 

    หมูบานเกษตรและ 

    สหกรณ  85 ไร                 

    อันเน่ืองมาจาก 

    พระราชดําริ 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  เน่ืองจากมีระบบ 

    ชลประทานแมกวง 

  มีศักยภาพดานการ 

    ทองเท่ียว 

สภาพปญหา 

  ปญหาอุทกภัย  

  ปญหาภัยแลง 

  ปญหาขาดเอกสารสิทธ์ิ   

     ในท่ีดินทํากิน 

 ปญหาขาดการพัฒนา 

    แหลงทองเท่ียว 

 ปญหาการคมนาคมขนสง 

 ปญหาสิ่งแวดลอม  

   หมอกควัน ขยะ  

ขอจํากัดการพัฒนา 

 ประสบปญหาอุทกภัยและ 

    ภัยแลง 

 การขาดเอกสารสิทธ์ิของ   

   ประชาชน 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 การขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 

 

 

 การสรางอางเก็บ 

  นํ้าและระบบระบาย 

  นํ้า 

 การพัฒนาการ 

   ทองเท่ียวโดย 

   จัดตั้งศูนย OTOP  

 การออกเอกสาร 

  สิทธ์ิใหกับประชาชน 

 สงเสริมอาชีพใหแก 

   ประชาชนในพ้ืนท่ี 

   อยางตอเน่ือง 

 พัฒนาแหลง 

   ทองเท่ียวในทองถ่ิน 

 สงเสริมการม ี

   สวนรวมในการ 

   แกไขปญหา 

   สิ่งแวดลอมขยะ 

   หมอกควัน 
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อําเภอ  

สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเดน / ศักยภาพ 

การพัฒนา 

สภาพปญหา / ขอจํากัด 

การพัฒนา 
แนวทางดําเนินการ 

25. กัลยานิวัฒนา 

 พ้ืนท่ี  647.58 ตร.กม. 

 ประชากร  

   11,137 คน  แยกเปน 

   ชาย   5,785 คน 

   หญิง  5,352 คน 

 เขตปกครอง 

   3   ตําบล 

   21  หมูบาน 

 สวนใหญเปนปาและภูเขา  

   

 รายไดเฉลี่ยตอคน 

    30,000 บาท/ป 

 พ้ืนท่ีการเกษตร  

  จํานวน  33,098 ไร 

 พืชหลักไดแก ขาว ขาวโพด 

 สถาบันการเงิน 1 แหง 

ลักษณะเดน 

  มีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

    8 แหง มีปาสนเปน 

    เอกลักษณ 

  มีอากาศหนาวเย็น 

    ตลอดท้ังป สามารถปลูก 

    ผลไมเมืองหนาวไดดี 

 ศักยภาพการพัฒนา 

  การพัฒนาอาชีพตาม 

    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  สามารถสงเสริมการ 

    ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

    อยางยั่งยืน 

  มีตนทุนทางวัฒนธรรม 

    เอ้ือตอการพัฒนา 

สภาพปญหา 

  การติดตอสื่อสารระหวาง 

    อําเภอและตําบล/หมูบาน 

    ในพ้ืนท่ีมีความยากลําบาก 

  โครงสรางพ้ืนฐาน เชน 

     ไฟฟาระบบ 

     สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 

     ยังเขาไมถึงเทาท่ีควร 

  ขาดโอกาสในการพัฒนา 

    การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ขอจํากัดการพัฒนา 

 การคมนาคมยากลําบาก 

   ทําใหเขาถึงประชาชน 

   ไดยาก 

 ขาดแคลนบุคลากรดาน 

   การพัฒนาการศึกษา 

   คุณภาพชีวิต 

 ขาดงบประมาณในการ 

   พัฒนาดานตาง ๆ 

 พัฒนาการคมนาคม 

  โครงสรางพ้ืนฐาน 

 พัฒนาดานบริการ 

   สาธารณะพ้ืนฐาน 

   ไฟฟา ประปา 

 สงเสริมการศึกษา 

   ใหแกประชาชน 

   ใหครอบคลุมท่ัวถึง 

   และมีประสิทธิภาพ 
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 ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ 

ในมิติพ้ืนท่ี 

 ปญหาของพ้ืนท่ี หมายถึง สภาพท่ีไมพึงประสงค 

 ศักยภาพของพ้ืนท่ี หมายถึง สภาพพ้ืนท่ีเปนจุดเดนและเปนประโยชนในการพัฒนาเมือง เปนการ

วิเคราะหสภาพปจจุบันของเมืองในดานการใชประโยชนท่ีดิน ระบบการคมนาคมขนสง

สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ  

 ขอจํากัดเชิงพ้ืนท่ี  เปนการศึกษาสภาพพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมและยังไมควรพัฒนา เนื่องจาก 

จะสิ้นเปลืองการลงทุนในการพัฒนามาก รวมท้ังเปนบริเวณท่ีจะตองมีการควบคุมการพัฒนา 

 ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี สวนใหญความเหมาะสมของพ้ืนท่ีจะเปนผลจากลักษณะเฉพาะ 

ทางกายภาพของพ้ืนท่ีเชนลักษณะดินเหมาะสมกับการทํากิจกรรมใดลักษณะธรณีสัณฐานและ

ลักษณะภูมิอากาศเปนตน ถาใชประโยชนไมตรงกับความเหมาะสมของลักษณะกายภาพนั้น ๆ 

ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

พ้ืนท่ีท่ีไดจากการวิเคราะห 

1. ท่ีดินประเภทชุมชน (สีชมพู) : เขตชุมชนหรือเขตพัฒนา ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองในอนาคต  

เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีสงเสริมใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 การใชประโยชนท่ีดินประเภทชุมชนจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 

- พ้ืนท่ีประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใชบังคับในปจจุบัน (ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 

ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 431 (พ.ศ. 2542)) 

- พ้ืนท่ีท่ีกําลังดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ไดแก ผังเมืองรวมชุมชนสันกําแพง  

ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง 

-  พ้ืนท่ีเทศบาลท่ีมีความเจริญซ่ึงเปนพ้ืนท่ีรองรับการพัฒนาเปนชุมชนเมืองในอนาคต ไดแก 

เทศบาลนครและเทศบาลตําบล 

 

2. ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) : เขตสงเสริมการเกษตรท่ัวไป เปนพ้ืนท่ีชนบท
และเกษตรกรรมท่ีควรไดรับการดูแลรักษา สมรรถนะของดินโดยท่ัวไปใหผลผลิตปานกลางและ 
ใหผลผลิตต่ําในเขตพ้ืนท่ีไมมีโครงการชลประทานขนาดใหญ 

 

การใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เปนพ้ืนท่ีสวนท่ีกันออกจากพ้ืนท่ี 
เขตชุมชน สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญจึงมีสภาพเปนเขตชนบทมีการตั้งถ่ินฐานประชากรเบาบาง  
จะมีลักษณะและรูปแบบการตั้งถ่ินฐานในแตละสวนของพ้ืนท่ีชนบทแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ปจจัยทางกายภาพ ภูมิประเทศ และปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พ้ืนท่ีชนบทและ
เกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมท่ีควรไดรับการดูแลรักษาใหมีการเปลี่ยนแปลง 
อยางมีทิศทางเพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาของเมืองแพรกระจายเขาสู พ้ืนท่ีชนบทและ
เกษตรกรรม 
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3. ท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเสนทแยงสีเขียว) :  

เขตชุมชนหรือเขตพัฒนา ครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนเมืองในอนาคต เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีสงเสริม 
ใหไดรับการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 การใชประโยชนท่ีดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีคุณคาสูง 
หรือเปนท่ีเฉพาะสําหรับเกษตรกรรม พ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาระบบชลประทานไวดีแลว การควบคุม
การใชประโยชนท่ีดินบริเวณนี้ จึงควรมีขอกําหนดท่ีเขมงวดและเครงครัดในการอนุญาต 
ใหมีการใชประโยชนในกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการเกษตรและการอยูอาศัยแบบชนบท
มากกวาท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมท่ัวไป 

 
4. ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและการประมง(สีฟา) : เขตแหลงน้ํา 

ท่ีมีความสมบูรณ หรือ ความสําคัญทางการประมง และมีความเหมาะสมทางนิเวศวิทยา
สิ่งแวดลอมสําหรับอนุรักษเพ่ือการประมง 

 

การกําหนดท่ีตั้ง จะเปนการใชท่ีดินตามสภาพปจจุบันมิใชกําหนดข้ึนใหม มีสภาพแวดลอมและ 
ภูมิประเทศสวยงาม เปนอางเก็บน้ํา เพ่ือการเกษตรและทําการประมงสวนใหญอยูในความดูแล
ของการชลประทาน มีความประสงคท่ีตองการอนุรักษและพัฒนาใหเปนพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ 
ของชุมชนเมืองและปองกันการบุกรุกโดยรอบเขตอางเก็บน้ําหรือแหลงน้ํา 

 
5. ท่ีดินประเภทอนุรักษปาไม(สีเขียวออนและเสนทแยงสีขาว) : เขตอนุรักษสภาพแวดลอม

ธรรมชาติ ครอบคลุมพ้ืนท่ีปาไม แหลงน้ําลําธารและพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
สวยงามท่ีสมควรไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

 

 การกําหนดในบริเวณท่ีดินของรัฐท่ีประกาศเปนเขตปา เขตปาสงวน เขตอุทยานแหงชาติ  
เขตวนอุทยาน เขตอนุรักษและเขตหามลาพันธุสัตวปา การใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีหรือ 
การพัฒนาตองดําเนินการภายใต พ.ร.บ.ท่ีเก่ียวของโดยเครงครัดเทานั้น 

 

การใชผังเมืองรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดคํานึงถึงความสําคัญของการใชผังเมืองรวมในการกําหนด

แนวทางการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสร าง พ้ืนฐานให ไดมาตรฐานและจัดสิ่ ง อํานวย 

ความสะดวกสาธารณะใหกับประชาชนอยางเพียงพอและกําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช ท่ีดิน 

อยางมีประสิทธิภาพ โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. กอสราง/ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง โดยเนนเสนทางสูแหลงทองเท่ียวและพ้ืนท่ี
การเกษตรและเขาสูทองถ่ินท่ียังขาดแคลน 

2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือทําการเกษตรและการบริโภคใหแกพ้ืนท่ีประสบภัยแลง 
3. สนับสนุนการจัดตั้งระบบขนสงมวลชนขนาดใหญเพ่ือแกไขปญหาการจราจรและประหยัดพลังงาน 
4. สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหสามารถ

ตอบสนองประโยชนสุขของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กําหนดแนวทางการวางผังเมือง การใชท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชี้นําการพัฒนาเมือง  

โดยการจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมในแตละประเภท 
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การวางผังเมืองภายใตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จึงเปนภารกิจหนาท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานท่ีผสมผสานกับงานวิชาการท่ีมีสวนชวยสนับสนุนใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ี ในดานการพัฒนา

ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแล ปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซม และพัฒนาระบบ 

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางท่ัวถึง ประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนภารกิจหลักท่ีมีสวนชวยเหลือประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตและ 

ความเปนอยูท่ีดียิ่งข้ึน  

 การวางผังเมือง เปนภารกิจดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีผลตอความเปนอยูของประชาชน ภารกิจ

ดังกลาวไดนําไปสูแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยกําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ ดังนี้ 

๑. ผัง เ มือง ท่ี มีขอบเขตผัง ในเขตเทศบาล เ มืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลและ
กรุงเทพมหานครใด ใหเทศบาลเมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และกรุงเทพมหานครนั้น
ดําเนินการ 

๒. ผังเมืองท่ีมีขอบเขตผังครอบคลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (เทศบาลเมืองพัทยา
และองคการบริหารสวนตําบล) มากกวา ๑ แหง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตผัง
ดํ า เนินการร วมกัน หรือมอบหมายใหองคกรปกครองส วนทอง ถ่ินใดทอง ถ่ินหนึ่ ง 
เปนผูดําเนินการ 

๓. ผังเมืองรวมจังหวัด ใหถายโอนใหองคการบริหารสวนจังหวัด 
๔. ผังเมืองท่ีมีขอบเขตผังครอบคลุมตั้งแตสองจังหวัดข้ึนไป ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง 

เปนผูดําเนินการ รวมท้ังใหความชวยเหลือ สนับสนุนดานวิชาการ การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผังเมืองท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ 

๕. ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําแผนการจัดทําผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ตามความเหมาะสมและจําเปน และใหดําเนินการปรับปรุงใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองดวย 

ผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินงาน 

๑. ทําใหเมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโต อยางมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ
โดยการวางผังการใชประโยชนท่ีดินในอนาคตออกเปนยานตาง ๆ อยางเหมาะสมสัมพันธกัน 
เชน ยานพักอาศัย ยานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม ยานท่ีโลงเพ่ือนันทนาการและรักษา
สภาพสิ่งแวดลอม เปนตน 

๒. เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนใหมีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนสง 
ใหสัมพันธกับการใชท่ีดินในอนาคต 

๓. ทําใหประชาชนมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย โดยหามการใชประโยชนท่ีดินบางประเภท 
ในยานท่ีพักอาศัยหรือยานพาณิชยกรรม เชน หามคลังน้ํามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด 
อุตสาหกรรมท่ีมีมลพิษ 

๔. สงเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนโดยกําหนดใหมียานพาณิชยกรรม ยานอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเปนแหลงธุรกิจและจางงานไวในท่ีเหมาะสม เพ่ือผูใชบริการและคนงานไดรับความสะดวก 
ในการเดินทาง การขนสงสินคาและวัตถุดิบ 
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๕. สงเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชน โดยพิจารณาถึงท่ีตั้งสถาบันการศึกษา 

โรงพยาบาล ศูนยสาธารณสุข ฯลฯ ใหอยูในท่ีเหมาะสม สามารถใหบริการแกประชาชน  

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖. สงเสริมสภาพแวดลอมของเมืองหรือชุมชนใหมีท่ีโลงเวนวาง มีสวนสาธารณะ มีท่ีพักผอนหยอนใจ 

๗. ดํารงรักษาสถานท่ีท่ีมีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตรและโบราณคดี โดยกําหนดเปน

บริเวณอนุรักษ เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

๘. บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศท่ีงดงามท้ังในเขตเมืองและชนบท 

 

แนวคิด รูปแบบ และทิศทาง การวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม 
 

- กําหนดการใชประโยชนท่ีดินเปนยาน (Zone) ท่ีชัดเจน เชน ยานท่ีอยูอาศัย ยานอุตสาหกรรม  
ยานเกษตรกรรม พ้ืนท่ีนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมยานเศรษฐกิจ ยานประวัติศาสตร 
ยานควบคุมและพัฒนาพ้ืนท่ีกอสรางอาคารสูง เปนตน 

- กําหนดความเขมของการพัฒนาโดยคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รักษาพ้ืนท่ี 

ปาสงวนตนน้ํา ลําธาร พ้ืนท่ีชุมน้ําเพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน การอนุรักษโบราณ

สถานท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรม 

- อนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีอยูจํากัดใหเพียงพอกับความตองการของประชากรและ

พัฒนาการใชท่ีดินใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยวิทยาการท่ีทันสมัย 

- เสริมสรางและพัฒนาบทบาทชุมชนใหสามารถทําหนาท่ีตามบทบาทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- กําหนดระบบชุมชน เพ่ือการพัฒนาเปนกลุมชุมชนเพ่ือประโยชนในการลงทุนสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและอํานวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ โดยใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายใน

ชุมชน มีการจัดใหมีแหลงงานและท่ีอยูอาศัยใกลแหลงงานและเพียงพอตอความตองการ 

- วางแผนโครงขายการคมนาคมใหเชื่อมโยงกันและสะดวกตอการเขาถึงจังหวัด โดยมีศูนยกลาง

การบินของภูมิภาคเปนศูนยกลางขนสงผูโดยสารและสินคา (HUB) เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและเอเชียใตการขนสงทางน้ําเพ่ือการทองเท่ียว พัฒนาและปรับปรุง

ระบบคมนาคมขนสงทางบกใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหมีระบบขนสงสาธารณะหรือระบบ

ขนสงมวลชนภายในจังหวัดพรอมท้ังมีแผนเสนอการขนสง ระบบการเชื่อมโยงภายในชุมชน 

เมืองเกาสี่เหลี่ยมคูเมือง จัดระบบท่ีจอดรถ และจุดเปลี่ยนการเดินทางประเภทตาง ๆ เพ่ือความสะดวก 

รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอระบบการคมนาคมขนสงภายในจังหวัด อนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ รักษาพ้ืนท่ีปาสงวนปาตนน้ํา ลําธารเพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
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การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาทองถิ่นโดยมาตรการผังเมือง 
 

การผังเมืองเปนมาตรการหนึ่งท่ีมุงพัฒนาพ้ืนท่ี โดยเนนการพิจารณาถึงภาพรวมของพ้ืนท่ีท่ีตองสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของจังหวัดเปนสําคัญ เพ่ือใหการนําแผนงานและโครงการพัฒนาตาง ๆ ตามยุทธศาสตรของหนวยงาน 
ทุกหนวยงานลงสูพ้ืนท่ีอยางมีความสมดุลสอดคลอง และมีความสัมพันธกันระหวางเมืองและชนบท ซ่ึงจะเปนการแกปญหา
พ้ืนท่ีเมืองและชนบทไปพรอมกัน รวมถึงการพิจารณาบทบาทของเมืองแตละแหงวาควรมีบทบาทในระดับชุมชน อําเภอ 
จังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศอยางไร และบทบาทดังกลาวจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของเมืองในดานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพียงใด ซ่ึงการวางแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยมาตรการผังเมืองนั้น มุงท่ีการกําหนดการใชประโยชน
ท่ีดินดวยการจําแนกการใชประโยชนท่ีดินใหมีความชัดเจนข้ึน ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแยงของการใชพ้ืนท่ีอยูอาศัยกับพ้ืนท่ี
ประกอบอาชีพตาง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท รวมถึงการเตรียมพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของประชากรใหเพียงพอ
ในอนาคต ซ่ึงจะทําใหประชาชนและผูประกอบการไดรับทราบแนวทางการพัฒนาของรัฐอยางชัดเจน เกิดความม่ันใจและ
เชื่อม่ันในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ตามกรอบแหงกฎหมายและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับในปจจุบันไดมีการ
กระจายอํานาจการบริหารไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสงเสริมใหทองถ่ินมีบทบาทและหนาท่ีพัฒนาพ้ืนท่ีในเขต
รับผิดชอบของตนเอง ไดใชแนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมาตรการผังเมืองนี้ เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาพ้ืนท่ีได 
อยางชัดเจนตอไป 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
3. เสริมสร้างสงัคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม

ให้สมบูรณ ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

และบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้ 

บริการประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
3. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
7. ด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน 
ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างท่ัวถึง 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
      การเกษตร 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ดา้นการคมนาคมขนส่ง 
      ด้านสาธารณูปโภค 
      ดา้นสาธารณูปการและการพัฒนา 
      การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน      

ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบ
อาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การบริการ 

ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า 
       ผลิตภณัฑช์ุมชนให้ไดม้าตรฐาน ให้สามารถแขง่ขันไดใ้นระดับสากล 
2.4 ส่งเสริมและสร้างความเขม้แข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถ 
       แข่งขันได้ในระดับสากล 
2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

  และการตลาด 
2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการทางการท่องเท่ียว 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มในพ้ืนท่ี 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์      
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบริหารจัดกาทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จ 
      ท่ีเป็นรูปธรรม 
  

จัดกิจกรรมท่ีดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน  
ท านุบ ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมปิัญญาท้องถ่ินด้วยการประสาน 
ความร่วมมอืกับองค์กรต่าง ๆ  

4.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     อย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

การศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 

ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

 

5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

เชียงใหม ่
  5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  
5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 
5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  

 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีตอ่กัน สามารถ
รับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ  และสามารถกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา 
ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
     ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุข 
      และสิ่งเสพติด  
6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ 
     ปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
     แก่ชุมชน/ท้องถ่ิน 
 

องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วนและสามารถให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
       ภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถ่ินเข้าสู่ Thailand 4.0 
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
       จัดการ 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร 
       จัดการและการตรวจสอบควบคุม 
7.4 จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 

  
ผลผลิต 

/โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
เชียงใหม่ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
1. ความม่ันคง 

  

ยุทธศาสตร์ 
2. การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
3. การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ 
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

ยุทธศาสตร์ 
6. การปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  

ยุทธศาสตร์ 
1.การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

  

ยุทธศาสตร์ 
2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
3.การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
5.การเสริมสร้างความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

  

ยุทธศาสตร์ 
6.การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  

ยุทธศาสตร์ 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
9.การพัฒนาภาค เมือง 

และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
1.สร้างคุณค่าและความโดดเด่น 

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
  

ยุทธศาสตร์ 
2.ยกระดับ เชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย การค้า 

การลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
  

ยุทธศาสตร์ 
3.พัฒนาเกษตรมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด 

ทั้งในและต่างประเทศ 
  

ยุทธศาสตร์ 
4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและ 

มีส่วนร่วม ตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  

 
 

เป้าประสงค์ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 แผนงานการเกษตร 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานสาธารณสุข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แผนงานงบกลาง 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ 
2.ส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุน สู่สากล 
  

ยุทธศาสตร์ 
5. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย  
และความสงบสขุของประชาชน 

- จ้างเหมาตัดหญ้าวัชพืชและกิ่งไม้ 
- ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดแน่น 
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต  
- ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
- บูรณะทางโดยวิธีซอ่มสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- ออกแบบและประมาณการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
- ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ 
- ค่าวัสดุเคร่ืองจักรกลส้าหรับสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืนส้าหรับเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือส้าหรับปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุส้าหรับเปล่ียนและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงรักษาเคร่ืองจักรก 
- ชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
- การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพือ่การสนบัสนุนงานบริหารจดัการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจังหวัดเชียงใหม่  

- จัดท้ารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
- ประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านถวายสู่ตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
- จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
- กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของ อบจ.เชียงใหม่  
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ 
- จ้างท่ีปรึกษาจัดท้าแอปพลิเคช่ันท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
- จ้างท่ีปรึกษาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
- ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มรูปแบบการเข้าถึงเว็บไซต์ท่องเท่ียวของอบจ.ชม. ระยะท่ี 2 
- ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสถานท่ีท่องเท่ียวพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่  
- ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และงานประติมากรรม 
- บ้ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพืน้ท่ีส้าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 - ปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ้ารุงรักษาต้นยางนาบนถนน

เชียงใหม่ - ล้าพูน(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง) 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างจิตส้านึกและความ

ตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

- บริหารจัดการโรงงานท้าปุ๋ยหมักจากของเหลอืใช ้
- ประชาสัมพันธ์โรงงานท้าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช ้
- ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม จากโรงงานท้า

ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช ้
- ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้มจังหวัดเชียงใหม่ 
- ย่อยกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลอืทิ้งทางการเกษตร 
- ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

ของโครงการที่ อบจ.เชียงใหม่จะด้าเนินการ 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการที่ อบจ.

เชียงใหม่ จะด้าเนินการ 
- แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท้าปุ๋ยหมักจาก

ของเหลือใช ้
- ท้าปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวสัดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร 
- ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 

- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และประเพณีท่ีส้าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ 

-  เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมล้านนา
และเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 
(The Sacred City of Chiang Mai) 

-  จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษ์และพัฒนาพื้นท่ี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดก
โลก 

-  ขับเคล่ือนเมืองเชียงใหม่เป็น
เครือข่ายเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์
ขององค์การยูเนสโก  (สาขา
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน : Craft 
And Folk Art) 

 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ จ.ชม. 
- พัฒนาการศึกษา รร.ต้ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที่33  
- การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สู่ รร.ในสังกัด 
- ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่มาตรฐานวิชาชีพและบริบทการศกึษาโลกใหม ่
- ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21  รร.ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถ่ิน 
- เสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียน อบจ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
- ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส้าหรับนักเรียน รร.ในสังกัด 
- ส่งเสริมทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษารร.ในสังกัด อบจ.ชม. 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารเสริม(นม) รร.บ้านแมง่อนข้ีเหล็ก/รร.ตน้แกว้ผดุงพทิยาลัย/ รร.บา้นศาลา 
- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนที่มีฐานะยากจน รร.แม่อายวิทยาคม 

/ รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก/ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย/  รร.บ้านศาลา 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา รร.แม่อายวิทยาคม/ รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก 

/ รร.บ้านศาลา/ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษารร.แม่อายวิทยาคม 

/รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก/ รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย/ รร.บ้านศาลา 
- ก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่รร.แม่อายวิทยาคม/รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก 

/รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย/รร.บ้านศาลา 
- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและการจัดท้าสรุป

ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท.ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินที่ 15 (ภาคเหนือตอนบน 1) 

- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นที่ 

 

- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่สร้างความเข้มแข็งของลูกเสือชาวบ้าน จ.ชม. 
- เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน จ.ชม. 
-  รร.ผู้ปกครอง 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รร. อบจ.เชียงใหม่ สู่สถานศึกษา World  Class 

Standard School 
- ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รร.ในสังกัด อบจ.ชม. 
- มหกรรมการจัดการศึกษา อบจ.เชียงใหม่ 
- การส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพกีฬาและนันทนาการ 
- แข่งขันกีฬานักเรียน นักศกึษาและประชาชน ต้านยาเสพติด จ.ชม. 
- แข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ. 17  จังหวัดภาคเหนอื 
- ก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่ 
- แข่งขันกีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
- ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
- พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการมีงานท้าให้กับประชาชนใน จ.ชม.  
- ออกหน่วยเคล่ือนที่ของ อบจ.เชียงใหม่ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน อบจ.เชียงใหม่ 
- สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมายสู่

ประชาชน อบจ.เชียงใหม่ 
- พัฒนาคุณภาพชีวติให้กับสตรี จ.ชม. /ผู้สูงอายุ จ.ชม./ผู้พิการ จ.ชม. 

/ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ จ.ชม.  
- จัดตั้งศูนย์บริการคนพกิารทั่วไป  อบจ.เชียงใหม่  
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ 
- พัฒนาความรู้/ทักษะด้านการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพนกัเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ จ.ชม. 
  

- ปรับปรุงตอ่เตมิอาคารส้านกังานส้านกัการช่างเดมิภายในพืน้ที่ศนูย์ราชการอบจ.ชม. 
- ถมดินเพือ่ปรับพืน้ที่ภายในที่ดนิอบจ.ชม. เพือ่จดัตั้งโรงเรียนอัจฉริยะอบจ.ชม. 
- องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดับริการประชาชน (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) 
- ส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาใหค้วามรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมสถานประกอบการน้้ามนัและยาสูบ 
- ปรับปรุงพฒันาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบจ.ชม. 
- การับช้าระภาษีนอกสถานที ่การตรวจสอบสถานประกอบการและออกหนว่ยบริการเคล่ือนที่ให้

ความรู้แกป่ระชาชน 
- ปรับปรุงพฒันาแผนที่ภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช้าระผ่านระบบอนิเตอร์เนต็และการ

พัฒนาโปรแกรมตอ่เนือ่ง 
- ประกวดโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ในจ.ชม. ดีเดน่ประจ้าป ี2561 - 2564 
- ประกวดสถานประกอบการคา้น้้ามนัเช้ือเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมส้าหรับรถยนต์ดีเด่น 
- การสนับสนนุการด้าเนนิงานตามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด้าริ/พระราชเสาวนีย์  
- ส่งเสริมสนับสนนุการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาตามทีก่ฎหมายกา้หนด 
- ส่งเสริมสนับสนนุการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ชม. 
- ก่อสร้างอาคารจัดเกบ็เอกสารและพัสดุภายในพื้นทีศู่นย์ราชการอบจ.ชม. 
- ก่อสร้างร้ัว ประตทูางเข้า - ออก และเสาธงภายในพืน้ที่ศนูย์ราชการอบจ.ชม. 
- ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศนูย์เคร่ืองมอืกลอบจ.ชม.  
- ปรับปรุงตอ่เตมิหอ้งเก็บของและเคร่ืองมอืภายในศนูย์เคร่ืองมอืกลอบจ.ชม. 
- จัดท้าแผนพฒันาฯ/ประสานแผนฯ/ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ้าปขีองอบจ.ชม. 
- จัดจ้างทีป่รึกษาตดิตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพฒันา อบจ.ชม. 
- บริหารจดัการศนูย์เครือข่ายเพือ่แกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถ่ิน  

(Clinic Center)  อบจ.ชม. 
- จัดท้าส่ือการเผยแพร่การประชาสัมพนัธภ์ารกิจของส้านักการศกึษาฯ อบจ.ชม.  
- จ้างที่ปรึกษาจัดท้าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน จ.ชม. 
- จัดกจิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกปอ้งสถาบนัส้าคัญของชาต ิ

ฯลฯ 

แบบ ยท.01 

- ป้องกัน บ้าบัด แก้ไขปัญหาอาชญากรรม และ
ปัญหายาเสพติด 

- รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรกลสูบน้้า 
- ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
- ค่าวัสดเุคร่ืองจกัรกลสูบน้า้ 
- ค่าน้้ามันเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน 
- ค่าวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
- ค่าวัสดุส้าหรับครุภัณฑ์งานบรรเทาสาธารณภัยและ

ส่ิงแวดล้อม 
- วัสดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน ส้าหรับงานขุดเจาะบ่อ

บาดาล 
- วัสดุกอ่สร้างส้าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล 
- วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ส้าหรับงานขุดเจาะ

บ่อบาดาล 
- ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
- ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการด้าน

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ 
 

- 154 - 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์รบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 - 2564 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
 แผนงานการเกษตร 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวดักับยทุธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบรหิารสวนจังหวัดเชยีงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 
2. การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 
  

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 
7. การพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตร 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 
9. การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 
2. ยกระดับ เช่ือมโยงและ 

สรางเครือขาย การคา  
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขัน 
  

ยุทธศาสตร 
3. พัฒนาเกษตร 
มูลคาเพ่ิมสูตลาด 

ท้ังในและตางประเทศ 
  

ยุทธศาสตร 
2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา 

การลงทุนสูสากล  

ยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



- 156 - 
 

3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 
2. การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 
  

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 
7. การพัฒนา

โครงสราง
พ้ืนฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส 

ยุทธศาสตร 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 
9. การ

พัฒนาภาค 
เมือง และ

พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร 
2. ยกระดับ เชื่อมโยงและ 

สรางเครือขาย การคา  
การลงทุนเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขัน 
  

ยุทธศาสตร 
3. พัฒนาเกษตร
มูลคาเพ่ิมสูตลาด 

ท้ังในและตางประเทศ 
  

ยุทธศาสตร 
2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสนิคา

ชุมชน การคา การลงทุนสูสากล  

ยุทธศาสตร 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตร 
3. การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร 
3. การสราง
ความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกจิ
และแขงขัน 

ไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 
1. การ

เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตร 
1. สรางคุณคาและ 

ความโดดเดน 
ดานอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวและบรกิาร 
  

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและ
บริการสขุภาพเชื่อมโยงชมุชนและทองถิ่น 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 
2. การสรางความสามารถ 

ในการแขงขัน 
  

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 
9. การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร 

4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร 
4. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการและมีสวนรวม 
ตอบสนองตอการพัฒนาและใชประโยชน 

อยางย่ังยืนและเปนธรรม 

ยุทธศาสตร 
4. สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอมใหสมบูรณ  
โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตร 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตร 
5. การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 

10. ความรวมมือระหวาง

ประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร 
3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร 
4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 
4. ดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ี

และภูมิปญญาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 
3. การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน 
 

ยุทธศาสตร 
1. การเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

ยุทธศาสตร 
1. สรางคุณคาและความโดดเดน 

ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
  

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมและพัฒนา 

การทองเท่ียวและบริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 

10. ความรวมมือ

ระหวางประเทศ 

เพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร 
3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ 

คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร 
5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร 
3. การพัฒนาและเสริมสราง 

ศักยภาพคน 
  

ยุทธศาสตร 
1. การเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย 

ยุทธศาสตร 
1. สรางคุณคาและความโดดเดน 

ดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
  

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมและพัฒนา 

การทองเท่ียวและบริการสุขภาพ
เช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น 

  

ยุทธศาสตร 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร 
2. การสรางความเปน

ธรรมลดความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 
6. การปองกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน 

ยุทธศาสตร 
6. ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร 
5. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย  
และความสงบสุขของประชาชน 

ยุทธศาสตร 
1. ความม่ันคง 

ยุทธศาสตร 
5. การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติ 

เพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและย่ังยืน 
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3.3 ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรการพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยทุธศาสตรการพฒันาองคการบริหารสวนจงัหวดัเชียงใหม พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

ยุทธศาสตร 

การพัฒนาจังหวัด 

เชียงใหม 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร 
7. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร 
7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 ยุทธศาสตร 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาค

และเทาเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

และการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร 
6. การปรับสมดุลและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร 
2. การสรางความเปนธรรม
ลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
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ระบบบริหารจัดการ
โครงสรางพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

การคมนาคมและ 
การขนสงไดมาตรฐาน 
ไดรับความสะดวก

สามารถเขาถึงบริการ
ไดอยางท่ัวถึง 

การศึกษามีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ  
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 

ไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพ 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีตอกัน 
สามารถรับมือกับ 

สาธารณภัยตาง ๆ และสามารถกลับไป
ใชชีวิตตามปกติไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ลดปญหายาเสพติด  
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ประชาชน ผูประกอบการ มีการพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพ  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

การบริการ ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน ทุกภาคสวน 

มีสวนรวมในการอนุรักษฟนฟู
และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี 

จัดกิจกรรมท่ีดี 
ตอการสงเสริม 
สนับสนุน ทํานุ
บํารุง สืบสาน

ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน
ดวยการประสาน
ความรวมมือกับ
องคกรตาง ๆ 

องคกรมีกระบวนการ 
บริหารจัดการ 

ภายใตหลักธรรมาภิบาล  
สงเสริมการมีสวนรวม 

ทุกภาคสวน 
และสามารถ 

ใหบริการสาธารณะ 
แกประชาชน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร 
1. ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
 

 

ยุทธศาสตร 
5. ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร 
6. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร 

3. ดานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตร 
4. ดานการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 

ยุทธศาสตร 
7. ดานการบริหารจัดการบานเมืองทีด่ ี

“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม  ดวยการใหบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ” 

มีการสราง พัฒนา ปรับปรุง
ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน  

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

การคมนาคมและการขนสง 
ท่ีไดมาตรฐาน  

จํานวนไมนอยกวา  
238 โครงการ/กิจกรรม/ป 

มีโครงการ/กจิกรรม 
ท่ีดําเนินการ 

ดานการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณ ี

และภูมิปญญาทองถิน่ 
และกลุมเปาหมาย
ไดรับความพึงพอใจ  
จํานวนไมนอยกวา  

55 โครงการ/กิจกรรม/ป 

มีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ดําเนนิการดานการปองกนั  

บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชนสังคม  

จํานวนไมนอยกวา  
172 โครงการ/กิจกรรม/ป 

มีการจัดกิจกรรมและการใหบรกิาร 
ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ใหแกประชาชน กลุมเปาหมาย 

จํานวนไมนอยกวา  
31  

โครงการ/กิจกรรม/ป 

พื้นที่ไดรับการอนุรกัษฟนฟ ู
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดลอม 
ประสบผลสําเร็จ 

จํานวนไมนอยกวา  
12 โครงการ/ป 

ประชาชน องคกรอืน่ 
มีสวนรวมในการบริหาร ติดตาม 

ตรวจสอบการปฏบิัติงาน  
ตลอดจนการใหบริการสาธารณะ 

จํานวนไมนอยกวา  
57  

โครงการ/กิจกรรม/ป 

นักเรียน นกัศึกษา ประชาชน 
ที่ไดรบับริการดานการศกึษา 
และการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
อยางรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย 

สอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
จํานวนไมนอยกวา  

178 โครงการ/กิจกรรม/ป  

3.4 แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (Strategic Map) 
 

 

ยุทธศาสตร 

 

วิสัยทัศน 

เปา 

ประสงค 

คา
เปาหมาย 

กล
ยุทธ 

แบบ ยท.02 

1.1  
  

1.2  2.1 2.2  
  

2.3  2.4  2.5  
  

2.6  
  

3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  5.1  5.2  5.3  
  

5.4  5.5  5.6  6.1  
  

6.2  6.3  6.4  7.1 
  

7.2 7.3 7.4 
  

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

  

แผนงาน
อุตสาหกรรม 

และ 

การโยธา 

แผนงาน
การพาณิชย 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สาธารณสุข  

แผนงาน

การศึกษา  

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การ

บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงาน 
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***หมายเหตุ :- 
กลยุทธ 1.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตร 
กลยุทธ 1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน      
กลยุทธ 2.1 สงเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ 2.2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 
กลยุทธ 2.3 สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชนใหไดมาตรฐาน ใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
กลยุทธ 2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตรใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
กลยุทธ 2.5 สรางภาพลักษณดานการทองเท่ียวการประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 
กลยุทธ 2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท่ียว 
กลยุทธ 3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 3..2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 
กลยุทธ 4.1 การพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม 
กลยุทธ 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  
กลยุทธ 5.1 สงเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
กลยุทธ 5.2 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 
กลยุทธ 5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
กลยุทธ 5.4 การสงเสริมสุขภาวะ 
กลยุทธ 5.5 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
กลยุทธ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  
กลยุทธ 6.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ 6.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ 6.3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  
กลยุทธ 6.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถ่ิน 
กลยุทธ 7.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพรอมการพัฒนาทองถ่ินเขาสู Thailand 4.0 
กลยุทธ 7.2 เสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ 7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
กลยุทธ 7.4 จัดหา/สรางปจจยัสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ยุทธศาสตร์

ด้าน ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา
แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
แผนงานการศาสนา วฒันธรรม

และนันทนาการ
แผนงานการพาณิชย์

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง

2.5 สร้างภาพลักษณ์
ด้านการท่องเที่ยว
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการตลาด

2.2  พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ

2.6 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและบริการ

ทางการท่องเที่ยว

2.3 ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธภิาพการผลิตและการ
กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน

ให้ได้มาตรฐาน 
ให้สามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล

2.4 ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับภาคเกษตร

ให้สามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปการและ

การพัฒนาการบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปการและ

การพัฒนาการบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการเกษตร

2.6 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวและ

บริการทางการท่องเที่ยว

2.2 พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
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4. ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านการ

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารตีประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้าน ด้านการเศรษฐกิจ
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม
ด้านการด าเนินงานอื่น

แผนงาน
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานงบกลาง

3.2 การบริหาร
จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.1 การปลูกจติส านึก
ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.1 การพัฒนา
องค์ความรู้

ด้านศิลปวฒันธรรม
ท้องถิ่นอยา่งเป็น

รูปธรรม

5.1 ส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหม่

5.5 ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน

ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

กลยุทธ์

3.3 พัฒนาตัวอยา่ง
ความส าเร็จที่เป็น

รูปธรรม

3.1 การปลูกจติส านึก
ในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.3 พัฒนาตัวอยา่ง
ความส าเร็จที่เป็น

รูปธรรม

4.2 การเชื่อมโยงวถิี
ชีวติชุมชนกับ

ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

5.3 การยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
และจดัการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด

5.6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5.6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวติของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

5.3 การยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
และจดัการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด

- 165 -



- 166 -

ยุทธศาสตร์

ด้าน ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงาน
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

6.1 กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

7.1 การสร้างจติส านึก
และพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจติส านึก
และพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจติส านึก
และพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจติส านึก
และพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.2 เสริมสร้าง
ประสิทธภิาพ

และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ

7.2 เสริมสร้าง
ประสิทธภิาพ

และธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการ

7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารจดัการ
และการตรวจสอบควบคุม

7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ในการบริหารจดัการ
และการตรวจสอบควบคุม

7.4 จดัหา/สร้างปัจจยั
สนับสนุนในการ

บริหารงานขององค์กร

7.4 จดัหา/สร้างปัจจยั
สนับสนุนในการ

บริหารงานขององค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชนสังคม

กลยุทธ์

6.4 เสริมสร้าง
ประสิทธภิาพในการรักษา

ความสงบปลอดภัย 
การป้องกัน

บรรเทาสาธารณภัย
แก่ชุมชน/ท้องถิ่น

7.4
จดัหา/สร้างปัจจยั

สนับสนุน
ในการบริหารงานของ

องค์กร

7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจดัการ

และการตรวจสอบควบคุม

6.2 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.3 การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอบายมุข

และส่ิงเสพติด

7.4 จดัหา/สร้างปัจจยั
สนับสนุนในการ

บริหารงานขององค์กร

7.4 จดัหา/สร้างปัจจยั
สนับสนุนในการ

บริหารงานขององค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์

61 62 63 64

5 5 5 5 เฉล่ียปีละ
5 คร้ัง

- จา้งเหมาตัดหญ้าวัชพืชและกิง่ไม้

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ
3 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยสุ าหรับเปล่ียนและซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ
3 คร้ัง

- บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ

10 10 10 10 เฉล่ียปีละ
10 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุเคร่ืองจกัรกลส าหรับสนับสนุนงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ
3 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ส าหรับงานซ่อม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรกล

30 30 30 30 เฉล่ียปีละ
30 คร้ัง

- บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ

120 120 120 120 เฉล่ียปีละ
120 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อล่ืนส าหรับ
เคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ

6 6 6 6 เฉล่ียปีละ
6 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่งส าหรับงานด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน

30 30 30 30 เฉล่ียปีละ
30 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เคร่ืองมอืส าหรับปฏบิัติงาน
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ระบบบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
และการขนส่งได้มาตรฐาน
ได้รับความสะดวก 
สามารถเขา้ถงึบริการ
ได้อยา่งทัว่ถงึ

1. ด้านโครงสร้าง
    พืน้ฐาน

1. การพัฒนา
    โครงสร้างพืน้ฐาน
    เพือ่รองรับ
    การพัฒนา
    เศรษฐกจิและ
    สังคม

2. ส่งเสริมการเกษตร 
    การผลิตสินค้า
    ชุมชน การค้า 
    การลงทุน สู่สากล

แบบ ยท. 03

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

จ านวนคร้ัง
ของการด าเนินการ

1.2 พัฒนาโครงสร้าง
      พืน้ฐาน ด้านการ
      คมนาคมขนส่ง 
      ด้านสาธารณูปโภค 
      ด้านสาธารณูปการ
      และการพัฒนา
      การบริหารจดัการ
      โครงสร้างพืน้ฐาน

ส านักการช่าง -
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61 62 63 64
ความเชือ่มโยง

กับยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์

อบจ.เชยีงใหม่
เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

2 1 1 1 ปี 61
2 โครงการ
ปี 62 - 64

เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- กอ่สร้างวางท่อระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 1 - - ปี 61 - 62
เฉล่ียปีละ

1 โครงการ

- กอ่สร้างรางระบายน้ า คอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงการ

- ออกแบบและประมาณการโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่

50 48 35 15 ป ี61 
50 โครงการ

ป ี62
48 โครงการ

ป ี63
35 โครงการ

ป ี64
15 โครงการ

- กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

7 7 7 2 ปี 61 - 63
เฉล่ีย

ปีละ 7
โครงการ
ปี 64

2 โครงการ

- กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 โครงการ

- ชดเชยงานกอ่สร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

7 - - - ปี 61
7 โครงการ

- กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 1 1 - ปี 61 - 63
เฉล่ียปีละ 
1 โครงการ

- บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. ส่งเสริมการเกษตร 
    การผลิตสินค้า
    ชุมชน การค้า 
    การลงทุน สู่สากล

1. การพัฒนา
    โครงสร้างพืน้ฐาน
    เพือ่รองรับ
    การพัฒนา
    เศรษฐกจิและ
    สังคม

1. ด้านโครงสร้าง
    พืน้ฐาน

ระบบบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
และการขนส่งได้มาตรฐาน
ได้รับความสะดวก 
สามารถเขา้ถงึบริการ
ได้อยา่งทัว่ถงึ

จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

ส านักการช่าง1.2 พัฒนาโครงสร้าง
      พืน้ฐาน ด้านการ
      คมนาคมขนส่ง 
      ด้านสาธารณูปโภค 
      ด้านสาธารณูปการ
      และการพัฒนา
      การบริหารจดัการ
      โครงสร้างพืน้ฐาน

-
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ความเชือ่มโยง

กับยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์

อบจ.เชยีงใหม่
เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

4 1 - - ปี 61 
4 โครงการ

ปี 62
1 โครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดแน่น

1 - - - ปี 61
1 โครงการ

- กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1 - - - ปี 61
1 โครงการ

- ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

1 - - - ปี 61
1 โครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

37 25 14 7 ป ี61 
37 โครงการ

ป ี62
25 โครงการ

ป ี63
14 โครงการ

ป ี64
7 โครงการ

- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงการ

- การวางและจดัท าผังเมอืงรวมตามภารกจิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 - ปี 61 - 63
เฉล่ียปีละ 
1 โครงการ

- การพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
ทางภมูศิาสตร์เพือ่การสนับสนุนงานบริหารจดัการด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1

โครงการ

- จดัหาวัสดุ ครุภณัฑ์ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและ
ด้านสาธารณูปการ

2. ส่งเสริมการเกษตร 
    การผลิตสินค้า
    ชุมชน การค้า 
    การลงทุน สู่สากล

ระบบบริหารจดัการ
โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
การคมนาคม
และการขนส่งได้มาตรฐาน
ได้รับความสะดวก 
สามารถเขา้ถงึบริการ
ได้อยา่งทัว่ถงึ

1. ด้านโครงสร้าง
    พืน้ฐาน

1. การพัฒนา
    โครงสร้างพืน้ฐาน
    เพือ่รองรับ
    การพัฒนา
    เศรษฐกจิและ
    สังคม

จ านวนโครงการ
ทีด่ าเนินการ

-ส านักการช่าง1.2 พัฒนาโครงสร้าง
      พืน้ฐาน ด้านการ
      คมนาคมขนส่ง 
      ด้านสาธารณูปโภค 
      ด้านสาธารณูปการ
      และการพัฒนา
      การบริหารจดัการ
      โครงสร้างพืน้ฐาน
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จ ำนวนผู้เขำ้ร่วม
โครงกำรฯ
ไมน่้อยกว่ำ 
500 คน/ปี

500 500 500 500 เฉล่ียปีละ 
500
คน

2.1 ส่งเสริมและ
     พัฒนำกำร
     ขบัเคล่ือน
     เศรษฐกจิพอเพียง

- ส่งเสริมกำรมส่ีวนร่วมกำรเรียนรู้ของประชำชน
ตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง

จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมกำรบริหำร
จดักำรศูนยส่์งเสริม

กำรท่องเทีย่วฯ

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

2.2 พัฒนำส่งเสริม
     ศักยภำพของ
     ผู้ประกอบกำร

- ส่งเสริมและพัฒนำกำรกระจำยสินค้ำวิสำหกจิ
ขนำดกลำงและขนำดยอ่มจงัหวัดเชียงใหม่

- จดัท ำรถบุปผำชำติงำนมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ
จงัหวัดเชียงใหม่

- ประชำสัมพันธ์ท่องเทีย่วโดยชุมชนบ้ำนถวำย
สู่ตลำดประชำคมเศรษฐกจิอำเซียน 
(Project of Baan Tawai Creative Villge 
Community based tourism to ASEAN 
Ecomomic Community : AEC)

ร้อยละของ
ผู้เขำ้เยีย่มชมเว็บไซต์ ฯ

เพิม่ขึน้จำกสถติิเดิม

5% 5% 5% 5% เฉล่ียปีละ
5%

- จำ้งทีป่รึกษำพัฒนำศักยภำพบริหำรจดักำร
เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนจงัหวัดเชียงใหม ่

กองแผนฯ  -

1. ส่งเสริมและพัฒนำ
    กำรท่องเทีย่วและ
    บริกำรสุขภำพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
2. ส่งเสริมกำรเกษตร 
    กำรผลิตสินค้ำ
    ชุมชน กำรค้ำ 
    กำรลงทุน สู่สำกล

2. กำรพัฒนำ
    เศรษฐกจิ
    ตำมแนวทำง
    ปรัชญำเศรษฐกจิ
    พอเพียง

2. ด้ำนเศรษฐกจิและ
    กำรท่องเทีย่ว

ประชำชนผู้ประกอบกำร
มพีัฒนำในกำรประกอบ
อำชีพโดยยดึหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง มกีำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเทีย่ว
กำรบริกำร ใหส้ำมำรถ
แขง่ขนัได้ในระดับสำกล

2 2 2 2

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์

เฉล่ีย
ปีละ 2
กจิกรรม

ส ำนักปลัดฯ  -

2.3 ส่งเสริมพัฒนำ
     ประสิทธิภำพ
     กำรผลิตและ
     กำรกระจำยสินค้ำ
     ผลิตภณัฑ์ชุมชน
     ใหไ้ด้มำตรฐำน 
     ใหส้ำมำรถแขง่ขนั
     ได้ในระดับสำกล

จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่ร้ำงภำพลักษณ์
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
และกำรตลำด

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ
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ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ความเชือ่มโยง

กับยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์

อบจ.เชยีงใหม่
เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริม

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว
ของจงัหวัดเชียงใหม่

5 5 5 5 เฉล่ีย
ปีละ 5
กจิกรรม

- กระตุ้นเศรษฐกจิและส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว

จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมและประชำสัมพันธ์

ด้ำนกำรท่องเทีย่ว
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

5 5 5 5 เฉล่ีย
ปีละ 5
กจิกรรม

- ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเทีย่ว
ขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่

จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมกำรท่องเทีย่ว

ของท้องถิน่
จงัหวัดเชียงใหม่

2 2 2 2 เฉล่ีย
ปีละ 2
กจิกรรม

- ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเทีย่วของท้องถิน่จงัหวัด
เชียงใหม่

ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้งำน

ต่อแอปพลิเคชั่น
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

50% 50% 50% 50% เฉล่ีย
ปีละ 
50%

- จำ้งทีป่รึกษำจดัท ำแอปพลิเคชั่นท่องเทีย่วจงัหวัด
เชียงใหม่

ร้อยละของ
ผู้เขำ้เยีย่มชมเว็บไซต์ ฯ

เพิม่ขึน้จำกสถติิเดิม

5% 5% 5% 5% เฉล่ีย
ปีละ 
5%

- จำ้งทีป่รึกษำปรับปรุงและพัฒนำเว็บไซต์ท่องเทีย่ว
จงัหวัดเชียงใหม่

ร้อยละของ
ผู้เขำ้เยีย่มชมเว็บไซต์ ฯ

เพิม่ขึน้จำกสถติิเดิม

5% 5% 5% 5% เฉล่ีย
ปีละ 
5%

- ปรับปรุงพัฒนำและเพิม่รูปแบบกำรเขำ้ถงึเว็บไซต์
ท่องเทีย่วขององค์กำรบริหำรส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่
ระยะที ่2

กองแผนฯ

2. ด้ำนเศรษฐกจิและ
    กำรท่องเทีย่ว

2. กำรพัฒนำ
    เศรษฐกจิ
    ตำมแนวทำง
    ปรัชญำเศรษฐกจิ
    พอเพียง

1. ส่งเสริมและพัฒนำ
    กำรท่องเทีย่วและ
    บริกำรสุขภำพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
2. ส่งเสริมกำรเกษตร 
    กำรผลิตสินค้ำ
    ชุมชน กำรค้ำ 
    กำรลงทุน สู่สำกล

 -ประชำชนผู้ประกอบกำร
มพีัฒนำในกำรประกอบ
อำชีพโดยยดึหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง มกีำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเทีย่ว
กำรบริกำร ใหส้ำมำรถ
แขง่ขนัได้ในระดับสำกล

2.5 สร้ำงภำพลักษณ์
     ด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
     กำรประชำสัมพันธ์
     เชิงรุกและ
     กำรตลำด

 -

ส ำนักปลัดฯ
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ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ความเชือ่มโยง

กับยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.ใน

เขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์

อบจ.เชยีงใหม่
เป้าประสงค์

ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
100%

100% - - - ปี 61 
กอ่สร้ำง
แล้วเสร็จ
100%

- กอ่สร้ำงซุ้มประตูทำงเขำ้สถำนทีท่่องเทีย่ว
พระสถปูเจดียส์มเด็จพระนเรศวรมหำรำชำนุสรณ์ 
ต ำบลเมอืงงำย อ ำเภอเชียงดำว จงัหวัดเชียงใหม ่

จ ำนวนคร้ัง/สถำนทีท่ีไ่ด้รับ
กำรตกแต่ง

4 4 4 4 เฉล่ียปีละ
4 คร้ัง

- ตกแต่งเมอืงด้วยไมด้อก ไมป้ระดับ 
และงำนประติมำกรรม

จ ำนวนคร้ัง/สถำนทีท่ีไ่ด้รับ
กำรบ ำรุงรักษำ

8 8 8 8 เฉล่ียปีละ
8 คร้ัง

- บ ำรุงรักษำไมด้อกไมป้ระดับบริเวณพืน้ทีส่ ำคัญ
ของจงัหวัดเชียงใหม่

-1. ส่งเสริมและพัฒนำ
    กำรท่องเทีย่วและ
    บริกำรสุขภำพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
2. ส่งเสริมกำรเกษตร 
    กำรผลิตสินค้ำ
    ชุมชน กำรค้ำ 
    กำรลงทุน สู่สำกล

2. กำรพัฒนำ
    เศรษฐกจิ
    ตำมแนวทำง
    ปรัชญำเศรษฐกจิ
    พอเพียง

2. ด้ำนเศรษฐกจิและ
    กำรท่องเทีย่ว

ประชำชนผู้ประกอบกำร
มพีัฒนำในกำรประกอบ
อำชีพโดยยดึหลักปรัชญำ
เศรษฐกจิพอเพียง มกีำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเทีย่ว
กำรบริกำร ใหส้ำมำรถ
แขง่ขนัได้ในระดับสำกล

2.6 ปรับปรุงพัฒนำ
      แหล่งท่องเทีย่ว
      และบริกำร
      ทำงกำรท่องเทีย่ว

ส ำนักกำรช่ำง
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จ ำนวนต้นไมท้ีป่ลูก 
ปีละ 2,000 ต้น

2,000 2,000 2,000 2,000 เฉล่ียปีละ 
2,000 ต้น

- ปลูกต้นไมเ้พิม่พืน้ทีสี่เขยีวเพือ่ลดภำวะโลกร้อน

จ ำนวนคร้ัง
ทีต้่นยำงนำได้รับ
กำรบ ำรุงรักษำ

5 5 5 5 เฉล่ียปีละ 
5 คร้ัง

- ปรับปรุงภมูทิัศน์และบ ำรุงรักษำต้นยำงนำ
บนถนนเชียงใหม ่- ล ำพูน
(ทีรั่บโอนจำกกรมทำงหลวง)

มผู้ีเขำ้ร่วมกจิกรรม
ไมน่้อยกว่ำ 200 คน/คร้ัง

≥
200

≥
200

≥
200

≥
200

ไมน่้อยกว่ำ
 200 
คน/คร้ัง

- รณรงค์ประชำสัมพันธ์เพือ่สร้ำงจติส ำนึกและ
ควำมตระหนักในกำรดูแลรักษำ อนุรักษ์ 
และฟืน้ฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

4. ส่งเสริมและพัฒนำ
   ทรัพยำกรธรรมชำติ
   และส่ิงแวดล้อม
   ใหส้มบูรณ์ โดยใช้
   เทคโนโลยแีละ
   นวัตกรรม

3. กำรบริหำร
    จดักำร
    ทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

3. ด้ำนทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

ประชำชำชนมคุีณภำพ
ชีวิตทีดี่ขึน้ ทุกภำคส่วน
มส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

3.1 กำรปลูกจติส ำนึก
       ในกำรอนุรักษ์
       ทรัพยำกร
       ธรรมชำติและ
       ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำรช่ำง -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

จ ำนวน อปท. ทีป่ระสำน
ควำมร่วมมอื

ไมน่้อยกว่ำ 15 แหง่

≥
15

≥
15

≥
15

≥
15

ไมน่้อยกว่ำ 
15 
แหง่

- บริหำรจดักำรโรงงำนท ำปุย๋หมกัจำกของเหลือใช้

จ ำนวนคร้ังของผู้ทีม่ำ
ศึกษำดูงำนจ ำนวน 

12 คร้ัง/ปี

12 12 12 12 เฉล่ียปีละ 
12 คร้ัง

- ประชำสัมพันธ์โรงงำนท ำปุย๋หมกัจำกของเหลือใช้

มกีำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

จำกโรงงำนท ำปุย๋หมกัฯ
ไมน่้อยกว่ำ 3 คร้ัง/ปี

≥
3

≥
3

≥
3

≥
3

ไมน่้อยกว่ำ 
3 

คร้ัง/ปี

- ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จำกโรงงำนท ำปุย๋หมกัจำกของเหลือใช้

มกีำรตรวจวัด
คุณภำพส่ิงแวดล้อม

จงัหวัดเชียงใหม่
ไมน่้อยกว่ำ 1 คร้ัง/ปี

≥
1

≥
1

≥
1

≥
1

ไมน่้อยกว่ำ 
1 

คร้ัง/ปี

- ตรวจวัดคุณภำพส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเชียงใหม่

จ ำนวน อปท. ที ่อบจ.ชม.
ประสำนควำมร่วมมอื
ในกำรยอ่ยกิง่ไมใ้บไมฯ้
ไมน่้อยกว่ำ 10 แหง่

≥
10

≥
10

≥
10

≥
10

ไมน่้อยกว่ำ 
10 

แหง่/ปี

- ยอ่ยกิง่ไมใ้บไมแ้ละเศษวัสดุเหลือทิง้ทำงกำรเกษตร

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที ่
อบจ.เชียงใหมจ่ะด ำเนินกำร
ไมน่้อยกว่ำ 2 โครงกำร/ปี

≥
2

≥
2

≥
2

≥
2

ไมน่้อยกว่ำ 
2

โครงกำร/ปี

- ศึกษำควำมเหมำะสมและศึกษำผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงกำรที ่อบจ.เชียงใหม่
จะด ำเนินกำร

จ ำนวนผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม
ไมน่้อยกว่ำ 50 คน

≥
50

≥
50

≥
50

≥
50

ไมน่้อยกว่ำ 
50 คน

- ฝึกอบรมสัมมนำและทัศนศึกษำ ดูงำน 
กำรบริหำรจดักำรขยะมลูฝอย

จ ำนวนกจิกรรม/โครงกำร
ไมน่้อยกว่ำ 4 
โครงกำร/ปี 

≥
4

≥
4

≥
4

≥
4

ไมน่้อยกว่ำ 
 4 

โครงกำร/ปี

- รับฟังควำมคิดเหน็ของประชำชนต่อโครงกำร
ที ่อบจ.เชียงใหม ่จะด ำเนินกำร

4. ส่งเสริมและพัฒนำ
   ทรัพยำกรธรรมชำติ
   และส่ิงแวดล้อม
   ใหส้มบูรณ์ โดยใช้
   เทคโนโลยแีละ
   นวัตกรรม

3. กำรบริหำร
    จดักำร
    ทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

3. ด้ำนทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

ประชำชำชนมคุีณภำพ
ชีวิตทีดี่ขึน้ ทุกภำคส่วน
มส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

3.2 กำรบริหำร
       จดักำรทรัพยำกร
       ธรรมชำติและ
       ส่ิงแวดล้อม

ส ำนักกำรช่ำง -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

จ ำนวนคร้ังทีผู้่สนใจ
ศึกษำดูงำน
แปลงสำธิต

ปลูกผักสวนครัวฯ

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ 
1 คร้ัง

- แปลงสำธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงำนท ำปุย๋หมกั
จำกของเหลือใช้

จ ำนวน อปท. ที ่อบจ.ชม.
ประสำนควำมร่วมมอื

ในกำรท ำปุย๋หมกั
จำกกิง่ไมใ้บไมฯ้

ไมน่้อยกว่ำ 10 แหง่

≥
10

≥
10

≥
10

≥
10

ไมน่้อยกว่ำ 
10 

แหง่/ปี

- ท ำปุย๋หมกัจำกกิง่ไมใ้บไมแ้ละเศษวัสดุเหลือทิง้
ทำงกำรเกษตร

จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมที่
อบจ.ชม. ได้ด ำเนินกำร

ศึกษำและสำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ต่อ อบจ.ชม. 

ได้ไมน่้อยกว่ำ 1 โครงกำร

≥
1

≥
1

≥
1

≥
1

ไมน่้อยกว่ำ 
 1 

โครงกำร/ปี

- ศึกษำวิจยัด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม

ประชำชำชนมคุีณภำพ
ชีวิตทีดี่ขึน้ ทุกภำคส่วน
มส่ีวนร่วมในกำรอนุรักษ์
ฟืน้ฟูและบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่

3. ด้ำนทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

3. กำรบริหำร
    จดักำร
    ทรัพยำกร
    ธรรมชำติและ
    ส่ิงแวดล้อม

4. ส่งเสริมและพัฒนำ
   ทรัพยำกรธรรมชำติ
   และส่ิงแวดล้อม
   ใหส้มบูรณ์ โดยใช้
   เทคโนโลยแีละ
   นวัตกรรม

3.3 พัฒนำตัวอยำ่ง
       ควำมส ำเร็จ
       ทีเ่ป็นรูปธรรม

ส ำนักกำรช่ำง -
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50 55 60 65 เพิม่ขึน้
ปีละ 

5 โครงการ/
กจิกรรม

- สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา
วัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถิน่และประเพณีที่
ส าคัญของจงัหวัดเชียงใหม่

- เครือขา่ยการอนุรักษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนามรดกทาง
วัฒนธรรมล้านนาและเมอืงประวัติศาสตร์
เชียงใหม ่(The Sacred City of Chiang Mai)

- จดัท าแผนปฏบิัติการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
พืน้ทีป่ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมอืงเชียงใหม่
 ตามแนวทางเมอืงมรดกโลก

- ขบัเคล่ือนเมอืงเชียงใหมเ่ป็นเครือขา่ยเมอืง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ขององค์การยเูนสโก 
(สาขาหตัถกรรมและศิลปะพืน้บ้าน : 
Craft And Folk Art)

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์ ผลผลติ/โครงการ

ส านัก
การศึกษาฯ

-

เฉล่ียปีละ 
6 

โครงการ/
กจิกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

4.2 การเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมท้องถิน่

6 6

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อปท.ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

4. การอนุรักษ์ ฟืน้ฟู
     และสืบสาน 
     ศิลปวัฒนธรรม 
     จารีตประเพณี
     และภมูปิัญญา
     ท้องถิน่

4. ด้านการศาสนา 
    ศิลปวัฒนธรรม 
    จารีตประเพณีและ
    ภมูปิัญญาท้องถิน่

จดักจิกรรมทีดี่
ต่อการส่งเสริม สนับสนุน 
ท านุบ ารุง สืบสานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูปิัญญา
ท้องถิน่ด้วยการประสาน
ความร่วมมอืองค์กรต่าง ๆ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ทีด่ าเนินการทางศาสนา 

วัฒนธรรม ภมูปิัญญาท้องถิน่
 ประเพณีทีส่ าคัญ
และการท่องเทีย่ว

เชิงวัฒนธรรม

6 6
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5 10 15 20 เพิม่ขึน้ปีละ 
5 

โครงการ/
กจิกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏรูิปการศึกษาเชียงใหม่
เชิงพืน้ที่

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ 
3 

โครงการ/
กจิกรรม

- พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่สร้างความเขม้แขง็
ของลูกเสือชาวบ้านจงัหวัดเชียงใหม่

5 5 5 5 เฉล่ียปีละ 
5 

โครงการ/
กจิกรรม

- เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและ
เยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ 
3 

โครงการ/
กจิกรรม

- โรงเรียนผู้ปกครอง

30 35 40 45 เพิม่ขึน้
ปีละ 5 

โครงการ/
กจิกรรม

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม่

5 5 5 5 เฉล่ียปีละ 
5 

โครงการ/
กจิกรรม

- พัฒนาความรู้/ทักษะด้านการศึกษา อาชีพและ
บุคลิกภาพ เพือ่เพิม่ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ 
1 

โครงการ/
กจิกรรม

- พัฒนาการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนสังกดั
กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 (อดุหนุน)

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั
ส านัก

การศึกษาฯ

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

-จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ทีส่่งเสริมด้านการศึกษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.1 ส่งเสริมการศึกษา
      นอกระบบและ
      ตามอธัยาศัย

5.2 ส่งเสริมและ
      พัฒนาคุณภาพ
      การศึกษา
      ตามแนวทาง
      การปฏรูิป
      การศึกษา
      เชียงใหม่

- 177 -



- 178 -

61 62 63 64

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

90% 92% 94% 96% เพิม่ขึน้
ปีละ 2%

- การขบัเคล่ือนการปฏรูิปการศึกษาเชียงใหม ่
สู่โรงเรียนในสังกดั

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพและบริบทการศึกษาโลกใหม่

- ส่งเสริมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

- ส่งเสริมการปฏรูิปการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที ่21 
โรงเรียนในสังกดั อบจ.เชียงใหม่

- ส่งเสริมการจดัการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในชุมชนท้องถิน่

85% 87% 89% 91% - เสริมสร้างอตัลักษณ์และศักยภาพนักเรียน 
อบจ.เชียงใหม่

82% 84% 86% 88% - ศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย

80% 81% 82% 83% เพิม่ขึน้ปีละ
 1 %

- ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนโรงเรียน
ในสังกดั

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

84% 86% เพิม่ขึน้
ปีละ 2%

ส านัก
การศึกษาฯ

-5.3 การยกระดับ
      คุณภาพการบริหาร
      และจดัการศึกษา
      โรงเรียนในสังกดั

80% 85% 90% 95% เพิม่ขึน้
ปีละ 5%

80% 82%

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน

ได้รับบริการ
ด้านการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยา่งรวดเร็ว 

ทัว่ถงึ ทันสมยั
สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม
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61 62 63 64

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

- ส่งเสริมทรัพยากรและปัจจยัความพร้อม
เพือ่ประสิทธิภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน
ในสังกดั อบจ.ชม.

- สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวัน นักเรียนทีม่ี
ฐานะยากจนโรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวัน นักเรียนทีม่ี
ฐานะยากจนโรงเรียนบ้านแมง่อนขีเ้หล็ก

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านแมง่อนขีเ้หล็ก

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียน
ทีม่ฐีานะยากจนโรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวัน นักเรียนทีม่ี
ฐานะยากจนโรงเรียนบ้านศาลา

- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
บ้านศาลา

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

-100% 100% ส านัก
การศึกษาฯ

5.3 การยกระดับ
      คุณภาพการบริหาร
      และจดัการศึกษา
      โรงเรียนในสังกดั

เฉล่ียปีละ 
100 %

ร้อยละของจ านวนนักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน

ได้รับบริการ
ด้านการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอยา่งรวดเร็ว 

ทัว่ถงึ ทันสมยั
สอดคล้องกบั

การเปล่ียนแปลง
ทางสังคม

100% 100%
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ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

- สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม

- สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแมง่อนขีเ้หล็ก

- สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา

- สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

- กอ่สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
จดัการศึกษาโรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม

- กอ่สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านแมง่อนขีเ้หล็ก

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
จดัการศึกษาโรงเรียนบ้านแมง่อนขีเ้หล็ก

- กอ่สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่
โรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
จดัการศึกษาโรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

- กอ่สร้างและพัฒนาอาคารสถานทีโ่รงเรียนบ้านศาลา

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
จดัการศึกษาโรงเรียนบ้านศาลา

- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการ
ระดับจงัหวัดและการจดัท าสรุปประมวลผลการ
ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกดั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ระดับกลุ่มจงัหวัดการศึกษา
ท้องถิน่ที ่15 (ภาคเหนือตอนบน 1)

- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน อบจ.เชียงใหม ่
สู่สถานศึกษา World  Class Standard School

- ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ 3
โครงการ

- มหกรรมการจดัการศึกษาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

จ านวนโครงการ
ด้านการบริหารและ
การจดัการศึกษา

ของโรงเรียน

-5.3 การยกระดับ
      คุณภาพการบริหาร
      และจดัการศึกษา
      โรงเรียนในสังกดั

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

เฉล่ียปีละ 
4

โครงการ

ส านัก
การศึกษาฯ

เฉล่ียปีละ 
13

โครงการ

4 44 4

13 13 13 13
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ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

จ านวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริม

ใหป้ระชาชน
มสุีขภาพทีดี่ขึน้

15 15 15 15 เฉล่ีย
ปีละ 15
กจิกรรม

- การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม
ด้านสาธารณสุข

ส านักปลัดฯ  -

จ านวนโครงการ
ทีส่่งเสริมและสนับสนุน

สุขภาพ กฬีา
และนันทนาการ

30 35 40 45 เพิม่ขึน้
ปีละ 5

โครงการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพกฬีาและนันทนาการ

จ านวนการแขง่ขนักฬีา
นักเรียน นักศึกษา
และประชาชน 
ต้านยาเสพติด

จงัหวัดเชียงใหม่

10 15 20 25 เพิม่ขึน้
ปีละ 5

โครงการ/
กจิกรรม

- แขง่ขนักฬีานักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
ต้านยาเสพติดจงัหวัดเชียงใหม่

- แขง่ขนักฬีาสมาพันธ์ อบจ. 17  จงัหวัดภาคเหนือ

- กอ่สร้างอาคารกฬีาเอนกประสงค์ศูนยเ์ยาวชนองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

- แขง่ขนักฑีาผู้สูงอายชุิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย

จ านวนกจิกรรม
ทีส่นับสนุน

การป้องกนัและควบคุม
การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ

5 คร้ัง/ปี

5 5 5 5 เฉล่ีย
ปีละ 5
กจิกรรม

- ป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ส านักการช่าง -

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ทีส่่งเสริมสุขภาวะ

ของประชาชน

ส านัก
การศึกษาฯ

เฉล่ียปีละ 1
โครงการ/
กจิกรรม

5.4 การส่งเสริม
      สุขภาวะ

1 1 1 1

-
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ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ผลผลติ/
โครงการ

จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ
ไมน่้อยกว่า 
500 คน/ปี

500 500 500 500 เฉล่ียปีละ 
500
คน

- พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการมงีานท า
ใหก้บัประชาชนในจงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนกจิกรรม
การออกหน่วยเคล่ือนที่

ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

- ออกหน่วยเคล่ือนทีข่ององค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

8 10 12 14 เพิม่ขึน้
ปีละ 2 
กจิกรรม

- ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน่องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4 เพิม่ขึน้
ปีละ 1 
กจิกรรม

- สนับสนุนส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการเมอืงการปกครอง
และกฎหมายสู่ประชาชนองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

- พัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัสตรีจงัหวัดเชียงใหม ่

- พัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัผู้สูงอายจุงัหวัดเชียงใหม ่

- พัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัผู้พิการจงัหวัดเชียงใหม ่

- พัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้บัผู้ด้อยโอกาส
และผู้ป่วยเอดส์จงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนกจิกรรม
ของศูนยบ์ริการ
คนพิการทัว่ไป 
องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

7 7 7 7 เฉล่ีย
ปีละ 7
กจิกรรม

- จดัต้ังศูนยบ์ริการคนพิการทัว่ไป 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนกจิกรรม
ตามประเพณีและกจิกรรม

ฝึกอบรมศึกษาดูงาน
ของผู้สูงอายขุอง
สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน์

7 7 7 7 เฉล่ีย
ปีละ 7
กจิกรรม

- สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมของสถานสงเคราะห์
คนชราวัยทองนิเวศน์

จ านวนกจิกรรม
ทีพ่ัฒนาคุณภาพชีวิต

ของสตรี ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

1. ส่งเสริมและพัฒนา
    การท่องเทีย่วและ
    บริการสุขภาพ 
    เชื่อมโยงชุมชน
    และท้องถิน่
3. เสริมสร้างสังคม
    ใหม้คุีณภาพ 
    คงอตัลักษณ์
    ทางวัฒนธรรม

5. การพัฒนา
    คุณภาพ
    ชีวิตของ
    ประชาชน

5. การศึกษาและ
    พัฒนาคุณภาพ
    ชีวิต

การศึกษามมีาตฐาน
เป็นทีย่อมรับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในจงัหวัดได้รับการพัฒนา
อยา่งมคุีณภาพ

จ านวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน

 -

5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้
      ของชุมชน

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิต
      ของเด็ก เยาวชน 
      สตรี ผู้สูงอายุ
      ผู้พิการและ
      ผู้ด้อยโอกาส

4 4 4 4

กองกจิการ
สภาฯ

-

 -

ส านักปลัดฯ 

ส านักปลัดฯ

เฉล่ีย
ปีละ 4
กจิกรรม
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จ ำนวนกจิกรรม
ทีส่นับสนุนกำรแกไ้ขปัญหำ

อำชญำกรรม
และยำเสพติด

3 3 3 3 เฉล่ีย
ปีละ 3
คร้ัง

- ป้องกนั บ ำบัด แกไ้ขปัญหำอำชญำกรรม 
และปัญหำยำเสพติด

ส ำนักปลัดฯ -

3 3 3 3 เฉล่ีย
ปีละ 3
คร้ัง

- รณรงค์ใหค้วำมรู้ด้ำนกำรป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

10 10 10 10 เฉล่ียปีละ
10 คร้ัง

- บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล
ส ำหรับงำนบรรเทำสำธำรณภยั

50 50 50 50 เฉล่ียปีละ
50 คร้ัง

- บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภณัฑ์ยำนพำหนะ
ส ำหรับงำนบรรเทำสำธำรณภยั

20 20 20 20 เฉล่ียปีละ
20 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
ส ำหรับงำนบรรเทำสำธำรณภยั

10 10 10 10 เฉล่ียปีละ
10 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุ อะไหล่ เคร่ืองจกัรกลสูบน้ ำ

12 12 12 12 เฉล่ียปีละ
12 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุ เชื้อเพลิง และสำรหล่อล่ืน
ส ำหรับงำนบรรเทำสำธำรณภยั

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงกำร

- จดัซ้ือวัสดุ เคร่ืองมอื อปุกรณ์ทีใ่ช้ในงำนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงกำร

- จดัซ้ือวัสดุส ำหรับครุภณัฑ์งำนบรรเทำสำธำรณภยั
และส่ิงแวดล้อม

6. กำรป้องกนั
    บรรเทำสำธำรณภยั
    และกำรรักษำ
    ควำมเป็นระเบียบ
    เรียบร้อยในชุมชน

ส ำนักกำรช่ำง -

5. เสริมสร้ำง
    ควำมมัน่คง 
    ปลอดภยัและ
    ควำมสงบสุข
    ของประชำชน

6.1 กระตุ้นกำรมี
       ส่วนร่วมของ
       ประชำชนในกำร
       ป้องกนับรรเทำ
       สำธำรณภยั

ประชำชนมคีวำมรัก
ควำมสำมคัคีต่อกนั
สำมำรถรับมอืกบั
สำธำรณภยัต่ำง ๆ และ
สำมำรถกลับไปใช้ชีวิต
ตำมปกติได้อยำ่ง
มปีระสิทธิภำพ
ลดปัญหำยำเสพติด
ควำมไมป่ลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

6. ด้ำนกำรป้องกนั
    บรรเทำสำธำรณภยั
    และกำรจดัระเบียบ
    ชุมชนสังคม

จ ำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

จ ำนวนคร้ัง
ของกำรด ำเนินกำร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยทุธ์
ผลผลติ/
โครงการ

25 25 25 25 เฉล่ียปีละ
25 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและสำรหล่อล่ืน 
ส ำหรับงำนขดุเจำะบ่อบำดำล

25 25 25 25 เฉล่ียปีละ
25 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้ำงส ำหรับงำนขดุเจำะบ่อบำดำล

6 6 6 6 เฉล่ียปีละ
6 คร้ัง

- จดัซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์
ส ำหรับงำนขดุเจำะบ่อบำดำล

จ ำนวนบ่อ 126 - - - ปี 61
126
บ่อ

- จำ้งเหมำขดุเจำะบ่อบำดำลพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม่

จ ำนวนกจิกรรม
กำรฝึกอบรม

5 คร้ัง/ปี

5 5 5 5 เฉล่ียปีละ
5 คร้ัง

- ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณ
ภยั

จ ำนวนโครงกำร
ทีเ่พิม่ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรและ

กำรบริกำร
ด้ำนกำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงกำร

- เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบริหำรและกำรบริกำรด้ำนกำร
ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั

จ ำนวนโครงกำร
ทีส่นับสนุนกำรด ำเนินงำน

ป้องกนัและบรรเทำ
สำธำรณภยัในพืน้ที่

จงัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงกำร

- ป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัในพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงใหม่

ส ำนักกำรช่ำง -5. เสริมสร้ำง
    ควำมมัน่คง 
    ปลอดภยัและ
    ควำมสงบสุข
    ของประชำชน

6. กำรป้องกนั
    บรรเทำสำธำรณภยั
    และกำรรักษำ
    ควำมเป็นระเบียบ
    เรียบร้อยในชุมชน

6. ด้ำนกำรป้องกนั
    บรรเทำสำธำรณภยั
    และกำรจดัระเบียบ
    ชุมชนสังคม

6.2 กำรป้องกนั
      และบรรเทำ
      สำธำรณภยั

6.4 เสริมสร้ำง
       ประสิทธิภำพ
       ในกำรรักษำ
       ควำมสงบ
       ปลอดภยั 
       กำรป้องกนั
       บรรเทำ
       สำธำรณภยั
       แกชุ่มชน/ท้องถิน่

ประชำชนมคีวำมรัก
ควำมสำมคัคีต่อกนั
สำมำรถรับมอืกบั
สำธำรณภยัต่ำง ๆ และ
สำมำรถกลับไปใช้ชีวิต
ตำมปกติได้อยำ่ง
มปีระสิทธิภำพ
ลดปัญหำยำเสพติด
ควำมไมป่ลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น

จ ำนวนคร้ัง
ของกำรด ำเนินกำร
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1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากร
สถานสงเคราะหค์นชราวัยทองนิเวศน์

1   -   -   - ปี 61
1 

โครงการ

- อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิน่
กบัการพัฒนาประเทศในปัจจบุัน

จ านวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน

2 2 2 2 เฉล่ีย
ปีละ 2
กจิกรรม

- ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่
ขา้ราชการและพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

กองกจิการ
สภาฯ

-

ร้อยละของ
ผู้เขา้รับการอบรม
มคีวามพึงพอใจ
ในทุกด้าน 70%

70% 70% 70% 70% เฉล่ีย
ปีละ 
70%

- พัฒนาสมรรถภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวัดเชียงใหม่

กองแผนฯ  -

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

7.1 การสร้าง
     จติส านึกและ
     พัฒนาขดี
     ความสามารถ
     บุคลากรภาครัฐ 
     เตรียมพร้อม
     การพัฒนา
     ท้องถิน่เขา้สู่
     Thailand 4.0

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

จ านวนโครงการ
ทีส่ร้างจติส านึกและพัฒนา
ขดีความสามารถบุคลากร

ภาครัฐ เตรียมพร้อม
การพัฒนาท้องถิน่

เขา้สู่
Thailand 4.0

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ส านักปลัดฯ  -
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หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

- ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของคณะผู้บริหาร ผู้บริหาร
สถานศึกษา ขา้ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

- ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพตาม
สายงาน

- ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการท างาน

- ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกีย่วกบักฎหมาย ระเบียบ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิัติหน้าที่

- ฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการท างานส าหรับบุคลากร องค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่

- ฝึกอบรมหลักสูตรการจดัการความรู้เพือ่พัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
(Knowledge Management : KM)

- อบรมหลักสูตรความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการลงโทษ ทางวินัย การใหอ้อกจากราชการ 
การอทุธรณ์และการร้องทุกข์
 และแนวทางการปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม- อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศขา้ราชการ อบจ. และ
พนักงานจา้งใหมใ่นสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

- อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมบุคลากร
เขา้สู่วัยเกษียณ

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

ร้อยละของ
ผู้เขา้รับการอบรม
มคีวามพึงพอใจ

ในทุกด้าน 
ไมน่้อยกว่า 70%

กองการ
เจา้หน้าที่

≥
70%

≥
70%

≥
70%

≥
70%

เฉล่ียปีละ
ไมน่้อยกว่า

70%

7.1 การสร้าง
     จติส านึกและ
     พัฒนาขดี
     ความสามารถ
     บุคลากรภาครัฐ 
     เตรียมพร้อม
     การพัฒนา
     ท้องถิน่เขา้สู่
     Thailand 4.0

-
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

จ านวนคร้ัง
ของการด าเนินการ

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 คร้ัง

- จา้งทีป่รึกษาปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

ร้อยละของผู้เขา้
เยีย่มชมเว็บไซต์ ฯ
เพิม่ขึน้จากสถติิเดิม

5% 5% 5% 5% เฉล่ียปีละ
5%

- ปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม ่
เพือ่รองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

จ านวนระบบ
ฐานขอ้มลูกลาง

มขีอ้มลู ครบถว้น
เป็นปัจจบุัน

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 ระบบ

- จา้งทีป่รึกษาจดัท าระบบสารสนเทศฐานขอ้มลูกลาง
เพือ่การพัฒนาท้องถิน่จงัหวัดเชียงใหม่

85% 85% 85% 85% เฉล่ียปีละ
85%

- ซ่อมแซมสถานทีใ่หบ้ริการประชาชน (GCS)

90% 90% 90% 90% เฉล่ีย
ปีละ
90%

- องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบริการประชาชน
(เคาน์เตอร์บริการประชาชน)

ร้อยละของผู้ช าระภาษี
ทีม่คีวามรู้ความเขา้ใจ

ด้านการช าระภาษีเพิม่ขึน้

90% 90% 90% 90% เฉล่ีย
ปีละ
90%

- เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัเกบ็และพัฒนารายได้

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

กองแผนฯ7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

 -7.2 เสริมสร้าง
     ประสิทธิภาพและ
     ธรรมาภบิาล
     ในการบริหาร
     จดัการ

กองคลัง -ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ 
ทีม่คีวามเขา้ใจ
เร่ืองกฎหมาย

ระเบียบการช าระ
ภาษีค่าธรรมเนียมฯ

เพิม่มากขึน้

95% 95% 95% 95% เฉล่ีย
ปีละ
95%

- ส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาใหค้วามรู้
แกผู้่ประกอบการโรงแรมสถานประกอบการน้ ามนัและ
ยาสูบ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานเกีย่วกบั

ประสิทธิภาพ
ของการเกบ็ฐานขอ้มลู

และความรวดเร็ว
ในการเขา้ใช้ฐานขอ้มลู

95% 95% 95% 95% เฉล่ีย
ปีละ
95%

- ค่าบริการพืน้ทีจ่ดัเกบ็เว็บไซต์เกบ็ฐานขอ้มลู 
งานแผนทีภ่าษีและการดูแลระบบ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนทีใ่ช้บริการ 

ณ เคาน์เตอร์บริการ
ประชาชน

90% 90% 90% 90% เฉล่ีย
ปีละ
90%

- ค่าบริการทางด้านคมนาคมของโครงการ 
อบจ.บริการประชาชน

ร้อยละของ
โปรแกรมควบคุม

การรับเงิน-การเบิกจา่ยเงิน
มกีารประมวลผลถกูต้อง

ตรงกบังบการเงิน

100% 100% 100% 100% เฉล่ีย
ปีละ

100%

- ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมควบคุมการเบิกจา่ย
เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้มาใช้บริการ

95% 95% 95% 95% เฉล่ีย
ปีละ
95%

- การับช าระภาษีนอกสถานที ่การตรวจสอบสถาน
ประกอบการและออกหน่วยบริการเคล่ือนที่
ใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

7.2 เสริมสร้าง
     ประสิทธิภาพและ
     ธรรมาภบิาล
     ในการบริหาร
     จดัการ

กองคลัง -
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ร้อยละของผู้เขา้ใช้
ระบบทีเ่พิม่ขึน้

และเกดิความพึงพอใจ

95% 95% 95% 95% เฉล่ีย
ปีละ
95%

- ปรับปรุงพัฒนาแผนทีภ่าษีและระบบสารสนเทศ
โปรแกรมการรับช าระผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต
และการพัฒนาโปรแกรมต่อเนือ่ง

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับรางวัล
และความพึงพอใจ

ของโครงการ

90% 90% 90% 90% เฉล่ีย
ปีละ
90%

- ประกวดโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์
ในจงัหวัดเชียงใหม ่ดีเด่นประจ าปี 2561 - 2564

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการค้าน้ ามนั

เชื้อเพลิงและกา๊ซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์

ในจงัหวัดเชียงใหม่
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ

90% 90% 90% 90% เฉล่ีย
ปีละ
90%

- ประกวดสถานประกอบการค้าน้ ามนัเชื้อเพลิงและกา๊ซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ดีเด่น

ร้อยละของการสรรหา
ขา้ราชการ อบจ. 
และพนักงานจา้ง
ในต าแหน่งทีว่่าง

80% 80% 80% 80% เฉล่ีย
ปีละ 
80%

- การสรรหาบุคลากร กองการ
เจา้หน้าที่

-

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

7.2 เสริมสร้าง
     ประสิทธิภาพและ
     ธรรมาภบิาล
     ในการบริหาร
     จดัการ

กองคลัง -
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

จ านวนกจิกรรม
ทีส่นับสนุนการด าเนินงาน

ตามโครงการ
อนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

- การสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการ
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย ์

จ านวนกจิกรรม/อบรม/
ประชาสัมพันธ์

ทีส่ร้างการมส่ีวนร่วม
ในการปกป้องเทิดทูน 

สถาบันฯ

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

- จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ/การปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

จ านวนประเภทส่ือ
ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ

ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

5 5 5 5 เฉล่ีย
ปีละ 

5
ประเภทส่ือ

- จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาตามทีก่ฎหมายก าหนด

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
กจิกรรม

- ส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

ส านักปลัดฯ  -

กองกจิการ
สภาฯ

-จ านวนกจิกรรม
ทีส่่งเสริมการมส่ีวนร่วม

ของทุกภาคส่วน

7.3 ส่งเสริมการมี
     ส่วนร่วมของ
     ทุกภาคส่วน
     ในการบริหาร
     จดัการและ
     การตรวจสอบ
     ควบคุม
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

4 4 4 4 เฉล่ียปีละ 
4 ช่องทาง

- การจดัท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

4 4 4 4 เฉล่ียปีละ 
4 ช่องทาง

- ประสานการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่จงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนโครงการทีเ่พิม่
ประสิทธิภาพในการจดัท า

ขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีของ 

อบจ.เชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 

1
โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพในการจดัท าขอ้บัญญัติงบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนคร้ัง
ของการประชุม
คณะกรรมการฯ

3 3 3 3 เฉล่ีย
ปีละ 3
คร้ัง

- บริหารจดัการงานติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการติดตาม
และประเมนิผล

การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ ประจ าปี

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1
คร้ัง

- จดัจา้งทีป่รึกษาติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนคร้ังของกจิกรรม
ทีด่ าเนินการเพือ่แกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ของ
จงัหวัดเชียงใหม่

6 6 6 6 เฉล่ีย
ปีละ 6
คร้ัง

- บริหารจดัการศูนยเ์ครือขา่ยเพือ่แกไ้ขปัญหา
และส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 
(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

80% 80% 80% 80% เฉล่ียปีละ 
80%

- จดัจา้งทีป่รึกษาส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองการ
เจา้หน้าที่

-

จ านวนประเภทส่ือ
ทีผ่ลิตเผยแพร่
กจิกรรมต่าง ๆ

ของส านักการศึกษาฯ

3 3 3 3 เฉล่ียปีละ 
3

ประเภทส่ือ

- โครงการจดัท าส่ือการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
ภารกจิของส านักการศึกษาฯ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

ส านัก
การศึกษาฯ

-

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

จ านวนช่องทาง
ในการเปิดเผยขอ้มลู
ใหแ้กป่ระชาชนและ

หน่วยงานต่าง ๆ

กองแผนฯ  -7.3 ส่งเสริมการมี
     ส่วนร่วมของ
     ทุกภาคส่วน
     ในการบริหาร
     จดัการและ
     การตรวจสอบ
     ควบคุม
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

จ านวนโครงการ
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
และการบริการ

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและบริการ
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

ส านักปลัดฯ  -

จ านวนโครงการ
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
และการบริการ

1 1 1 1 เฉล่ียปีละ
1 

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการของ
กองกจิการสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

กองกจิการ
สภาฯ

 -

จ านวนส่วนราชการ
ในสังกดัฯ ทีม่รีะบบ

เครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ใช้งาน

( 8 ส่วนราชการ
ภายในส านักงาน
องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวัดเชียงใหม่)

8 8 8 8 เฉล่ียปีละ 
8

ส่วนราชการ
ในสังกดัฯ

- ปรับปรุงระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์
ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

หอ้งควบคุม
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

แมข่า่ย มรีะบบรักษา
ความปลอดภยัในการ

เขา้ถงึเพิม่มากขึน้
และมปีระสิทธิภาพ
ในการปฏบิัติงาน

1  -  -  - ปี 61
1 

โครงการ

- ปรับปรุงประสิทธิภาพหอ้งคอมพิวเตอร์แมข่า่ย
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

พืน้ทีส่ าหรับจดัเกบ็
เว็บไซต์และฐานขอ้มลู
ขององค์การบริหารส่วน

จงัหวัดเชียงใหม่

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- ค่าบริการพืน้ทีจ่ดัเกบ็เว็บไซต์เกบ็ฐานขอ้มลู
และค่าโดเมนเนมส าหรับเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

จ านวนโครงการ
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
และการบริการ

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของกองแผนและงบประมาณ

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

7.4 จดัหา/สร้าง
     ปัจจยัสนับสนุน
     ในการบริหาร
     งานขององค์กร

กองแผนฯ  -
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของกองคลัง

กองคลัง -

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของกองพัสดุและทรัพยสิ์น

กองพัสดุและ
ทรัพยสิ์น

-

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของกองการเจา้หน้าที่

กองการ
เจา้หน้าที่

-

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของส านักการศึกษาฯ

ส านัก
การศึกษาฯ

-

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

7.4 จดัหา/สร้าง
     ปัจจยัสนับสนุน
     ในการบริหาร
     งานขององค์กร

จ านวนโครงการ
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
และการบริการ
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61 62 63 64

หน่วย
สนุบสนุน

ความเชือ่มโยง
กับยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์
อบจ.เชยีงใหม่

เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดั
ผลผลติ/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย
กลยทุธ์

ผลผลติ/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

จ านวนโครงการ
ทีเ่พิม่ประสิทธิภาพ

ด้านการบริหาร
และการบริการ

1 1 1 1 เฉล่ีย
ปีละ 1

โครงการ

- เพิม่ประสิทธิภาพด้านการบริหารและการบริการ
ของส านักการช่าง

กอ่สร้างแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- กอ่สร้างอาคารจดัเกบ็เอกสารและพัสดุภายในพืน้ทีศู่นย์
ราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

กอ่สร้างแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- กอ่สร้างร้ัว ประตูทางเขา้ - ออก และเสาธง
ภายในพืน้ทีศู่นยร์าชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

กอ่สร้างแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- กอ่สร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

กอ่สร้างแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- กอ่สร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในศูนยเ์คร่ืองมอืกลองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

ปรับปรุงแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- ปรับปรุงต่อเติมหอ้งเกบ็ของและเคร่ืองมอื
ภายในศูนยเ์คร่ืองมอืกลองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

ปรับปรุงแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานส านักการช่างเดิม
ภายในพืน้ทีศู่นยร์าชการองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
เชียงใหม่

ถมดินแล้วเสร็จ
100%

100%  -  -  - ปี 61
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
100%

- ถมดินเพือ่ปรับพืน้ทีภ่ายในทีดิ่นองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม ่เพือ่จดัต้ังโรงเรียนอจัฉริยะองค์การ
บริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่

องค์กรมกีระบวนการ
บริหารจดัการภายใต้
หลักธรรมาภบิาล ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วม
ทุกภาคส่วนและ
สามารถใหบ้ริการ
สาธารณะแกป่ระชาชน
ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

7. ด้านการบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

7. การบริหาร
   จดัการบ้านเมอืง
   ทีดี่

6. พัฒนาระบบ
   บริหารจดัการ
   ภาครัฐและ
   การใหบ้ริการ
   ประชาชน
   ตามหลัก
   ธรรมาภบิาล

ส านัก
การช่าง

-7.4 จดัหา/สร้าง
     ปัจจยัสนับสนุน
     ในการบริหาร
     งานขององค์กร
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

หนวยงาน

สนับสนุน

ดานบริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.3 แผนงานการเกษตร

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดานการเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานการเกษตร

4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปญญา

ทองถิ่น

ดานบริการชุมชนและสังคม 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สํานักการศึกษาฯ

5.1 แผนงานการศึกษา

5.2 แผนงานสาธารณสุข

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดานการดําเนินงานอื่น 5.6 แผนงานงบกลาง

ดานบริหารงานทั่วไป 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดานบริหารงานทั่วไป 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

7.2 แผนงานการศึกษา

7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ดานการเศรษฐกิจ 7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ทุกสวนราชการในสังกัด อบจ.เชียงใหม

ดานบริการชุมชนและสังคม 

5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

ดานบริการชุมชนและสังคม สํานักปลัดฯ / กองกิจการสภาฯ / กองแผนฯ /

สํานักการศึกษาฯ / สํานักการชาง

6 การปองกัน บรรเทา 

สาธารณภัย และการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม

สํานักปลัดฯ / สํานักการชาง

ดานบริการชุมชนและสังคม 

2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว ดานบริการชุมชนและสังคม สํานักปลัดฯ / กองแผนฯ / สํานักการชาง

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

ดานบริการชุมชนและสังคม สํานักการชาง

สวนที่ 4 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
************************************************************

1 โครงสรางพื้นฐาน สํานักการชาง

ดานการเศรษฐกิจ 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 3 3,300,000 12 13,200,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 116 321,901,100 91 278,432,900 67 242,028,100 34 189,444,100 308 1,031,806,200
- ผ.๐4 โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 103 382,272,500 1 7,640,000 1 10,060,000 1 1,300,000 106 401,272,500

1.3 แผนงานการเกษตร
- ผ.๐4 โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 1 1,414,000 - - - - - - 1 1,414,000

223 708,887,600 95 289,372,900 71 255,388,100 38 194,044,100 427 1,447,692,700

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 2 40,000,000 2 40,000,000 2 40,000,000 2 40,000,000 8 160,000,000

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 3 3,100,000 3 3,100,000 3 3,100,000 3 3,100,000 12 12,400,000
- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม (อุดหนุน) 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 4 1,400,000

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 14 21,958,000 10 16,058,000 9 15,106,000 8 11,356,000 41 64,478,000
- ผ.๐4 โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 3 24,580,000 - - - - - - 3 24,580,000

23 89,988,000 16 59,508,000 15 58,556,000 14 54,806,000 68 262,858,000

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 10 40,000,000 40 160,000,000

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 2 6,000,000 8 24,000,000

3.3 แผนงานการเกษตร
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 2 2,100,000 8 8,400,000

14 48,100,000 14 48,100,000 14 48,100,000 14 48,100,000 56 192,400,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม ๔ ป

1 ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน

รวม

2 ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รวม

3 ยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม

แบบ ผ.07 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม ๔ ป

แบบ ผ.07 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 16 254,400,000

4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 4 63,600,000 16 254,400,000

5.1 แผนงานการศึกษา
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 38 150,144,500 37 258,233,000 31 135,352,000 29 136,312,000 135 680,041,500
- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม (อุดหนุน) 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 4 8,000,000

5.2 แผนงานสาธารณสุข
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 4 240,000,000

5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 4 1,400,000

5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 10 29,952,000 10 29,952,000 10 29,952,000 10 29,952,000 40 119,808,000

5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 4 34,000,000 3 31,000,000 3 31,000,000 3 31,000,000 13 127,000,000
- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม (สําหรับอุดหนุน) 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000

5.6 แผนงานงบกลาง
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 1 6,672,000 1 6,805,000 1 6,805,000 1 6,805,000 4 27,087,000

57 283,418,500 55 388,640,000 49 265,759,000 47 266,719,000 208 1,204,536,500

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 10 31,500,000 10 31,500,000 10 31,500,000 10 31,500,000 40 126,000,000

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 4 60,529,200 4 60,529,200 4 60,529,200 4 60,529,200 16 242,116,800

6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 4 20,000,000

15 97,029,200 15 97,029,200 15 97,029,200 15 97,029,200 60 388,116,800

รวม

5 ยุทธศาสตรการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวม

4 ยุทธศาสตรการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม

6 ยุทธศาสตรการปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม ๔ ป

แบบ ผ.07 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 43 126,469,600 42 48,761,600 40 48,557,300 42 49,206,300 167 272,994,800

7.2 แผนงานการศึกษา
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 2 607,900 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,107,900

7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000

7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 10 44,426,700 - - - - - - 10 44,426,700

7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 3 31,200,000 3 31,200,000 3 31,200,000 3 31,200,000 12 124,800,000

59 202,954,200 47 80,711,600 45 80,507,300 47 81,156,300 198 445,329,400

รวม ผ.๐๑ โครงการ อบจ.เชียงใหม 285 1,083,061,000     242 1,016,671,700     209 856,229,600        175 801,504,600        911 3,757,466,900     

รวม ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม (อุดหนุน) 3 2,650,000 3 2,650,000 3 2,650,000 3 2,650,000 12 10,600,000

รวม ผ.๐4 โครงการ อปท. (ประสานแผนฯ) 107 408,266,500 1 7,640,000 1 10,060,000 1 1,300,000 110 427,266,500

395 1,493,977,500 246 1,026,961,700 213 868,939,600 179 805,454,600 1,033 4,195,333,400

7 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

รวม

รวมทั้งสิ้น
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- 199 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จางเหมาตัดหญา 

วัชพืชและกิ่งไม

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน       

    ใหมีความปลอดภัย

    สําหรับการจราจร

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อปรับปรุงถนนและ

    สถานที่ใหมีความสวยงาม

จางเหมาตัดหญา วัชพืช

และกิ่งไม บริเวณถนน สวน 

ตนไมยางนา และสถานที่ตาง ๆ

ที่อยูในความรับผิดชอบของ

อบจ.เชียงใหม

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

การดําเนินการ

1. สภาพภูมิทัศนของพื้นที่

    มีความปลอดภัยสําหรับ

    การจราจร

2. ประชาชนสามารถสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

3. ถนนและสถานที่

    มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง

2 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

สําหรับเปลี่ยนและ

ซอมแซมระบบไฟฟา

สาธารณะ

1. เพื่อใหมีวัสดุไฟฟา

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ประชาชนในการใช

    เสนทางสัญจรไปมา

วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เชน หลอดไฟฟา 

สายไฟฟา โคมไฟฟา

และอุปกรณอื่น ๆ 

สําหรับเปลี่ยนหรือ

ปรับปรุงระบบไฟฟา

สาธารณะ

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. มีวัสดุเพียงพอ

    ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนสามารถใช

    เสนทางในการสัญจร

    ไปมาไดอยางสะดวก

    ปลอดภัย

สํานักการชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงการสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษกิจและสังคม

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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- 200 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

3 บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาสาธารณะ

เพื่อบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมทรัพยสินของ

อบจ.เชียงใหม ที่เปน

ระบบไฟฟา สัญญาณตางๆ 

ใหอยูในสภาพดีพรอมที่จะ

ปฏิบัติงาน

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาสาธารณะของ

ถนน สะพาน สวนสาธารณะ

ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

ทรัพยสินของ อบจ.เชียงใหม

ที่เกี่ยวของกับระบบไฟฟา

สาธารณะมีสภาพดีและ

มีความปลอดภัยในการใชงาน

สํานักการชาง

รวม 3 โครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000



- 201 -

- 201 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ

สําหรับปฏิบัติงาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    กอสราง และบํารุงถนน

    สะพาน อาคาร และ

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดอุบัติเหตุ

    ในการเดินทาง 

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร

    ไปมาสะดวก รวดเร็ว 

    ปลอดภัย

4. เพื่อพัฒนางานโครงสราง

    พื้นฐาน ในความรับผิดชอบ

    ของ อบจ.เชียงใหม

5. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

จัดซื้อวัสดุกอสราง อุปกรณ 

เครื่องมือในการปฏิบัติ

งานกอสรางและบํารุงรักษา 

ถนน สะพาน อาคาร 

และงานอื่น ๆ เชน ผลิตภัณฑ

ยางมะตอย หินคลุก ปูน ลูกรัง

เหล็ก ตะปู คอน เทป 

หมวก รองเทา ฯลฯ 

สําหรับโครงการตาง ๆ 

(รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ที่ดําเนินการตามภาคผนวก ก

งานซอมแซมถนนลูกรัง/

ถนนลาดยาง และงานปรับปรุง

สิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนน

จํานวน 158 กิจกรรม)

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. มีวัสดุ อุปกรณเพียงพอ

    สําหรับการปฎิบัติงาน

    กอสรางและซอมบํารุง ถนน

    สะพาน อาคาร และ         

    งานอื่น ๆ อยางมี

    ประสิทธิภาพ

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

3. ประชาชนสามารถใช      

    เสนทางสัญจรไปมา

    สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

4. สามารถพัฒนางาน        

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบได    

    อยางมีประสิทธิภาพ

5. แกปญหาความตองการ

    และบรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 



- 202 -

- 202 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

2 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 

และสารหลอลื่น

สําหรับเครื่องจักรกล

และยานพาหนะ

1. เพื่อพัฒนางาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

สําหรับเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช

ปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอตาง ๆ

และงานโครงการเรงดวน

ของ อบจ.เชียงใหม 

(รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรมที่ดําเนินการตาม

ภาคผนวก ข 

 - งานซอมแซมถนนลูกรัง/

ถนนลาดยาง และงานปรับปรุง

สิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนน

จํานวน 158 กิจกรรม

 - งานปรับปรุงถนนลูกรัง

จํานวน 131 กิจกรรม

 - งานขุดลอกลําน้ํา/ลําหวย/

ลําเหมืองสาธารณะ

จํานวน 91 กิจกรรม

 - งานขุดเจาะบอบาดาล

จํานวน 72 กิจกรรม)

40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. สามารถพัฒนางาน         

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    ในความรับผิดชอบ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แกปญหาความตองการและ 

    บรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง



- 203 -

- 203 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องจักรกล

สําหรับสนับสนุน

งานดานโครงสรางพื้นฐาน

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ใหมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ

    ที่เพียงพอในการปฏิบัติ

    งานในพื้นที่ไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

จัดซื้อใบมีด นอต สกรู 

แบตเตอรี่ มุมใบมีด

สายไฮดรอลิก หัวเจาะ

เล็บ คราด ยาง ฯลฯ

สําหรับรถเจาะบอบาดาล

รถขุดตีนตะขาบ

รถแทรคเตอรตีนตะขาบ

รถฟารมแทรคเตอร

รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกเททาย

รถบรรทุกน้ํา 

รถปูพื้นผิวถนน รถบด ฯลฯ

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. สามารถสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ

    ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง



- 204 -

- 204 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย

สําหรับงานซอมบํารุง

เครื่องจักรกลหรือ

ยานพาหนะ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการใหมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ

    ที่เพียงพอในการปฏิบัติ

    งานในพื้นที่ไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

วัสดุวิทยาศาสตร

และการแพทย เชน

น้ํากลั่น น้ํากรด น้ํามันเบรก 

น้ํายารักษา หมอน้ํา ฯลฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. สามารถสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการได

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ

    ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง



- 205 -

- 205 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

5 บํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมเครื่องจักรกล

และยานพาหนะ

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ที่เปน

    ครุภัณฑเครื่องจักรกล ฯ

    ใหอยูในสภาพดีพรอมที่

    จะปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

รถขุดตีนตะขาบ 

รถแทรคเตอรตีนตะขาบ

รถฟารมแทรคเตอร 

รถเกลี่ยดิน รถบรรทุกเททาย

รถบรรทุกน้ํา รถปูพื้นผิวถนน

รถบด รถซอมอเนกประสงค

รถยาดลาง ฯลฯ

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จํานวนครั้งของ

การดําเนินการ

1. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม ที่เปนครุภัณฑ

    เครื่องจักรกลอยูในสภาพ

    ที่ดีพรอมที่จะปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ อบจ.

    เชียงใหม มีสภาพมั่นคง

    แข็งแรง มีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

และขนสงสําหรับงาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสินของ อบจ.เชียงใหม

ใหอยูในสภาพดี พรอมที่จะ

ปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย

วัสดุยานพาหนะและขนสง

เชน กรอง ยาง แบตเตอรี่

ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกเททาย

รถบรรทุกน้ํา รถพนยาง

รถกระเชาไฟฟา รถเครน 

รถซอมอเนกประสงค

รถลาดยาง ฯลฯ

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

การดําเนินการ

ทรัพยสินของ อบจ.เชียงใหม

อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

ปฏิบัติงานและมีความปลอดภัย

ตอการใชงาน

สํานักการชาง



- 206 -

- 206 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

7 จางออกแบบ ประมาณราคา

และคาควบคุมงานที่จาย

ใหแกหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

เพื่อใหมีแบบแปลนกอสราง

รายการประมาณการราคา

ขอมูลการกอสรางที่

เหมาะสมสําหรับใชในงาน

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แหลงทองเที่ยว

และการกอสรางตาง ๆ 

ของ อบจ.เชียงใหม

จางหนวยงานของรัฐ 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา

ใหดําเนินการสํารวจ 

ออกแบบ เขียนแบบ

ประมาณราคา งานควบคุมงาน

งานที่ปรึกษาโครงการ

งานอํานวยการกอสราง

และงานตรวจสอบตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของกับงานดาน

สถาปตยกรรม งานวิศวกรรม

แขนงตาง ๆ งานผังเมือง 

งานภูมิสถาปตยกรรม

งานศิลปกรรม และงานดาน

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวน

จังหวัด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน

แบบแปลน

ที่ไดมาตรฐาน

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

มีแบบแปลนกอสราง

รายการประมาณการราคา

ขอมูลการกอสราง

หรือการดําเนินโครงการ

ดานโครงสรางพื้นฐาน 

แหลงทองเที่ยว

สําหรับใชในการกอสราง

และโครงการอื่น ๆ ของ อบจ.

เชียงใหม

สํานักการชาง



- 207 -

- 207 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

8 ชดเชยงานกอสรางตามสัญญา

แบบปรับราคาได (คา K)

เพื่อชดเชยคา K ใหผูรับจาง

ที่ทําสัญญากับองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

เงินชดเชยคางานกอสราง

ตามสัญญาแบบปรับราคาได

(คา K) ใหแกผูประกอบอาชีพ

งานกอสรางที่ทําสัญญา

แบบปรับราคาไดกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลอง

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ถดถอย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้งของการ

ดําเนินการ

สามารถชวยเหลือผูรับจางใหมี

สภาพคลองทางการเงินที่

สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ

สํานักการชาง



- 208 -

- 208 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

9 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตรเพื่อการสนับสนุน

งานบริหารจัดการดานโครงสราง

พื้นฐาน

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

    ระบบฐานขอมูล ฯ และ

    การเชื่อมโยงระบบ

    ฐานขอมูลเครือขาย

    ภายในองคกร และ

    หนวยงานที่เกี่ยวของ

2. เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

    ในการดําเนินงาน

    ดานการวางแผนงานและ

    การนําไปสูการปฏิบัติ

    ไดอยางเปนรูปธรรม

3. เพื่อบูรณาการระบบขอมูล

    ใหมีความทันสมัย

    มีความถูกตอง นาเชื่อถือ

    ตามหลักวิชาการ 

    หลักการทางสถิติ 

    การวิเคราะห ตัวแปรและ

    ปจจัยตางๆ โดยสามารถ

    นําไปอางอิงในการบริหาร

    จัดการไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

1. พัฒนาและปรับปรุง

    ระบบฐานขอมูล

    สารสนเทศทางภูมิศาสตร

    เพื่อการสนับสนุน

    งานบริหารจัดการ

    ดานโครงสรางพื้นฐาน

    โดยการวางและจัดทํา

    ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ

2. วิเคราะห ประเมินผล 

    และปรับปรุงฐานขอมูล

    ใหเปนปจจุบัน

    เพื่อสนับสนุนตามภารกิจ

3. เผยแพรระบบฐานขอมูล

    สารสนเทศในรูปแบบ

    เครือขายภายในองคกร

    และเชื่อมโยงระบบ

    ขอมูลระหวางหนวยงาน

    ภายในและหนวยงาน

    ที่เกี่ยวของ

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

โครงการที่

ไดดําเนินงาน

1. หนวยงานสามารถ

    นําระบบฐานขอมูลมาใช

    ในการวางแผนพัฒนา

    ตามกระบวนการและ

    ขั้นตอนภายใตภารกิจ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน

2. สามารถวิเคราะห 

    และปรับปรุงระบบฐาน

    ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

    ถูกตองและรวดเร็วตอ

    การปฏิบัติงานตามภารกิจ

    ที่ไดรับมอบหมาย 

    สามารถลดขั้นตอนและ

    ความซ้ําซอนของ

    การดําเนินงาน

3. สามารถเผยแพรระบบ

    ฐานขอมูลสารสนเทศใน    

    รูปแบบเครือขายภายใน

    องคกรและเชื่อมโยงระบบ

    ขอมูลระหวางหนวยงาน  

    และประชาชนสามารถเขา

    ถึงระบบฐานขอมูลที่เปน

    ประโยชนไดอยางรวดเร็ว

    และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง



- 209 -

- 209 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

10 การวางและจัดทําผังเมืองรวมตาม

ภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อดําเนินการวางและ     

    จัดทําขั้นตอนตาม

    กระบวนการการวางผังเมือง

    ระดับตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัด

    เชียงใหมรวมกับองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่นใน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเตรียมความพรอม

    ในการถายโอนภารกิจ

    ขององคกรปกครอง

    สวนทองถิ่นดานงาน   

    ผังเมือง

1. การพัฒนาและการจัดทําผัง

    ตามกระบวนการและขั้นตอน

    การวางผังเมืองรวม

    ในระดับตาง ๆ 

2. การติดตาม ประเมินผล 

    และปรับปรุงผัง ตามขั้นตอน

    การวางผังเมืองรวม

3. การประชุม ฝกอบรม 

    สัมมนาเพื่อเผยแพร        

    ความรู ความเขาใจ 

    รวมถึงการรับฟง

    ความคิดเห็นของ

    ผูมีสวนไดเสีย ตามขั้นตอน

    และกระบวนการ

    ตามกฏหมาย

200,000 300,000 400,000 500,000 รอยละของโครงการที่

ไดดําเนินงาน

1. สามารถกําหนดแนวทาง  

    การพัฒนา ตามขั้นตอน

    การวางและจัดทํา

    ผังเมืองรวมในระดับตางๆ 

2. สามารถติดตามประเมินผล

    และการปรับปรุง 

    ตามขั้นตอนการวาง

    ผังเมืองรวม

3. ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย

    ไดรับความรู ความเขาใจ 

    รวมถึงเขารวมรับฟง

    ความคิดเห็นตามขั้นตอน

    และกระบวนการ           

    ตามกฏหมาย

สํานักการชาง



- 210 -

- 210 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

11 1. เครื่องอัดอากาศ

    ขนาด 300 ลิตร ตอนาที

    ราคาเครื่องละ

    66,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

66,000 - - - จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

สํานักการชาง

2. รอกแมแรง พรอมสามขา

    ราคาตัวละ 16,000 บาท

    ป 2561 : 1 ตัว

16,000 - - -

3. เครื่องเชื่อมโลหะ 1 ตัว

    พรอมอุปกรณ

    ราคาเครื่องละ

    15,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

15,000 - - -

4. เครื่องตัดเหล็กไฟฟา 1 ตัว

    ราคาเครื่องละ

    20,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

20,000 - - -

5. เลื่อยยนต ขนาดบาร 12 นิ้ว

    ไมนอยกวา 1-2 แรงมา

    ราคาเครื่องละ

    10,000 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

20,000 - - -

6. เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ

    ขนาด 4 นิ้ว

    ราคาตัวละ 5,000 บาท

    ป 2561 : 2 ตัว

10,000 - - -

7. สวานไฟฟา

    ราคาตัวละ 3,000 บาท

    ป 2561 : 2 ตัว

6,000 - - -

1. สามารถสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการได

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. มีวัสดุ ครุภัณฑเพียงพอ

    ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

    งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

    ดานการคมนาคมขนสง 

    ดานสาธารณูปโภคและ

    ดานสาธารณูปการใหมี

    ประสิทธิภาพ

2. เพื่อชวยบรรเทา

    ความเดือดรอนของ

    ราษฎรในดานตาง ๆ 

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑ

    ที่เพียงพอในการปฏิบัติ

    งานในพื้นที่ไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคมขนสง

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ



- 211 -

- 211 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

8. ชุดทดสอบการบดอัดดิน

    Compaction Test

    ราคาชุดละ 55,000 บาท

    ป 2561 : 1 ชุด

55,000 - - - สํานักการชาง

9. รถขุดตีนตะขาบ 

    ขนาดไมนอยกวา 

    150 แรงมา

    ราคาคันละ 

    4,500,000 บาท

    ป 2562 : 2 คัน

    ป 2564 : 2 คัน

- 9,000,000 - 9,000,000

10. รถขุดตีนตะขาบแขนยาว

      ขนาดไมนอยกวา

      150 แรงมา

      ราคาคันละ

      6,500,000 บาท

      ป 2561 : 1 คัน

      ป 2563 : 1 คัน

6,500,000 - 6,500,000 -

11. ปนจั่นเหนือศรีษะ

      แบบคานคู

      ขนาดไมนอยกวา 

      7.5 ตัน พรอมคาติดตั้ง

2,000,000 - - -

12. เสื้อแขนยาวสีสม

      สะทอนแสง

      ราคาตัวละ 120 บาท

      ป 2561 : 260 ตัว

      ป 2562 : 260 ตัว

      ป 2563 : 260 ตัว

      ป 2564 : 260 ตัว

31,200 31,200 31,200 31,200

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคมขนสง

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)
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- 212 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

13. เสื้อกักสะทอนแสง

     (เสื้อกักจราจร)

     ราคาตัวละ 200 บาท

     ป 2561 : 260 ตัว

     ป 2562 : 260 ตัว

     ป 2563 : 260 ตัว

     ป 2564 : 260 ตัว

52,000 52,000 52,000 52,000 สํานักการชางจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคมขนสง

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการ

(ตอ)
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- 213 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทาปู หมูที่ 11, 

บานหวยหลวงพัฒนา 

หมูที่ 13 ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

780,000 780,000 780,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานฮองหาหลวง หมูที่ 5

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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- 214 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา

เชื่อมบานหวยปู หมูที่ 1 

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 500 เมตร

2,400,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

15 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานเมืองงามใต หมูที่ 13

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานพนาสวรรค หมูที่ 13

ตําบลแมยาว 

อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง
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- 215 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยปู หมูที่ 1 

ตําบลทาตอน 

เชื่อมบานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

   ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,400,000 2,400,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

17 ปรับปรุงผิวจราจรดวยดินลูกรัง

บดอัดแนน 

บานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานขุนสรวย หมูที่ 14 

ตําบลวาวี 

อําเภอแมสรวย 

จังหวัดเชียงราย

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 5,270 เมตร 

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 5,270 เมตร

1,500,000 1,500,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง
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- 216 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

18 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ชม. 3005 

บานหนองบัวคํา หมูที่ 4 

ตําบลแมคะ

เชื่อมบานโปงถืบใน หมูที่ 15

ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร      

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

19 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสาย ชม. 3013 

บานแมสูนหลวง หมูที่ 1

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหวยไคร หมูที่ 5

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร     

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร  

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง
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- 217 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานสวนดอก หมูที่ 4 

ตําบลเวียง

(เขต ทต. เวียงฝาง)

เชื่อมทางเลี่ยงเมืองฝาง 

บานศรีดอนชัย หมูที่ 7 

ตําบลเวียง 

(เขต อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร    

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

1,890,000 1,890,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปางควาย หมูที่ 6 

ตําบลแมงอน 

เชื่อมบานตนสาน หมูที่ 6 

ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 218 -

- 218 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแมสูนนอย หมูที่ 3 

ตําบลแมสูน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5 

ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 450 เมตร 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 450 เมตร

1,890,000 1,890,000 1,890,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 

ตําบลแมขา 

เชื่อมบานแมปาไผ หมูที่ 11 

ตําบลแมคะ 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 219 -

- 219 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทากวาง หมูที่ 15 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานหนองยาวเหนือ 

หมูที่ 17 ตําบลแมสูน 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันปากอ หมูที่ 2

ตําบลแมคะ 

เชื่อมบานสันทรายคองนอย 

หมูที่ 6 ตําบลเวียง 

เชื่อมบานสันตนดู หมูที่ 8, 

บานใหมสันตนดู หมูที่ 11

ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร             

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง
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- 220 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

26 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมมาวตนตุม หมูที่ 2 

ซอย 8 ตําบลมอนปน      

เชื่อมบานหวยงูนอก หมูที่ 4 

ตําบลสันทราย 

อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร    

ยาว 14 เมตร

1,400,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

27 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานทา หมูที่ 2 

ตําบลปงตํา 

เชื่อมบานปาแดง หมูที่ 2 

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,020,000 1,020,000 1,020,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 221 -

- 221 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

28 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานออน หมูที่ 1 

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14 

ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร        

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 4 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 4 เมตร

  ยาว 500 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

29 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแมปาม หมูที่ 3 

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14 

ตําบลสันทราย 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,020,000 1,020,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 222 -

- 222 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

30 ปรับปรุงผิวจราจรดวยดินลูกรัง

บดอัดแนน 

บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 

ตําบลทุงขาวพวง 

เชื่อมบานสบงาย หมูที่ 5 

ตําบลเมืองงาย 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

900,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

31 ปรับปรุงผิวจราจรดวยดินลูกรัง

บดอัดแนน 

บานแมกอน หมูที่ 2 

ตําบลทุงขาวพวง 

เชื่อมบานโปงอาง หมูที่ 5

ตําบลเมืองนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

300,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 223 -

- 223 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

32 ปรับปรุงผิวจราจรดวยดินลูกรัง

บดอัดแนน 

บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 

(หยอมบานหวยปาฮอม) 

ตําบลทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานปางเฟอง หมูที่ 2 

ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร

750,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาบง หมูที่ 1

ตําบลแมนะ

เชื่อมบานเชียงดาว หมูที่ 1

ตําบลเชียงดาว

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 224 -

- 224 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมประชาชื่น หมูที่ 8

ตําบลยั้งเมิน 

เชื่อมบานหวยเตา หมูที่ 7 

ตําบลบอแกว

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานงิ้วเฒา หมูที่ 8

ตําบลแมสาบ

เชื่อมบานกิ่วเสือ หมูที่ 7

ตําบลยั้งเมิน

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง
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- 225 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

36 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานน้ําริน หมูที่ 2

ตําบลสะเมิงใต

เชื่อมบานปอก หมูที่ 5

ตําบลสะเมิงเหนือ

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาง 200 เมตร

780,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

37 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมโกน 

บานแมงัด หมูที่ 4 

ตําบลทุงหลวง 

เชื่อมบานสันขวาง หมูที่ 3

ตําบลน้ําแพร 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 30 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง
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- 226 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

38 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต

บานแมเหียะ หมูที่ 2 

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานสายทอง หมูที่ 7

ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงหา หมูที่ 5 

ตําบลปาตุม 

เชื่อมบานเหลา หมูที่ 3 

ตําบลปาไหน 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 400 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 400 เมตร

1,680,000 1,680,000 1,680,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 227 -

- 227 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

40 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานมืดกา หมูที่ 17 

ตําบลอินทขิล 

เชื่อมบานเปา หมูที่ 4

ตําบลบานเปา

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 5 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

900,000 900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

41 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปางกวาง หมูที่ 13 

ตําบลอินทขิล 

อําเภอแมแตง

เชื่อมบานแกงปนเตา

หมูที่ 10 ตําบลแมนะ 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร

  ยาว 700 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 700 เมตร

952,000 952,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 228 -

- 228 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองผึ้ง หมูที่ 18 

ตําบลอินทขิล 

(เขต ทต. อินทขิล) 

เชื่อมบานปง หมูที่ 7

ตําบลอินทขิล 

(เขต ทม.เมืองแกนฯ)

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 300 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 300 เมตร

1,170,000 1,170,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองบัว หมูที่ 1

ตําบลสันปายาง

เชื่อมบานหนองบัวหลวง หมูที่ 9 

ตําบลสบเปง 

อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 229 -

- 229 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

44 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต

บานแพะพัฒนา หมูที่ 8

ตําบลสันมหาพน

เชื่อมบานทุงสีทอง หมูที่ 10

ตําบลขี้เหล็ก

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงสีทอง หมูที่ 10

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.จอมแจง)

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 11 

ตําบลขี้เหล็ก

(เขต ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - 


รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 230 -

- 230 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

46 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานวารีธรรม หมูที่ 6 

ตําบลแมสา 

เชื่อมบานน้ํางาม หมูที่ 1 

ตําบลริมใต 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,370 เมตร              

- ป 2562 กวาง 4 เมตร

  ยาว 781 เมตร

1,644,000 937,200 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

47 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานโฮงใน หมูที่ 2 

ตําบลแมแรม 

เชื่อมบานแมแอน หมูที่ 4  

ตําบลหวยทราย 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 720 เมตร

864,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 231 -

- 231 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

48 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายคันคลอง 

บานปากทางสะลวง หมูที่ 7 

ตําบลขี้เหล็ก 

เชื่อมบานสันโปง หมู 3 

ตําบลสันโปง 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร         

- ป 2562  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร          

- ป 2563  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร         

- ป 2564  กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

49 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานนาหึก หมูที่ 1  

ตําบลสะลวง 

เชื่อมบานแมแอน หมูที่ 4 

ตําบลหวยทราย 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 437 เมตร               

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 437 เมตร               

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 437 เมตร   

- ป 2564 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 437 เมตร

1,573,200 1,573,200 1,573,200 1,573,200 ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 232 -

- 232 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

50 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองเขียว หมูที่ 5 

ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม 

เชื่อมบานปาขอยใต หมูที่ 2 

ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

1 เมตร 

- ป 2561 จํานวน 135 ทอน

  และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ป 2562 จํานวน 135 ทอน

  และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- ป 2563 จํานวน 135 ทอน

  และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 - ป 2564 จํานวน 135 ทอน

  และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

800,000 800,000 800,000 800,000 รอยละ

ของระยะ

ทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

51 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 

Over-Lay ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยทราย 

หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย  

เชื่อม บานหวยน้ําริน หมูที่ 3  

ตําบลขี้เหล็ก 

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 ขนาดกวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร  

- ป 2562 ขนาดกวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

810,000 810,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 233 -

- 233 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

52 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังสิงหคํา หมูที่ 6 

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม  

เชื่อมบานทาขี้ควาย หมูที่ 1 

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 

ถนน : กวาง 6 เมตร

ยาว 165 เมตร

กําแพงกันดิน : สูงเฉลี่ย 

2.6 เมตร ยาว 60 เมตร

- ป 2562 

ถนน : กวาง 6 เมตร

ยาว 165 เมตร

กําแพงกันดิน : สูงเฉลี่ย 

2.6 เมตร ยาว 60 เมตร

- ป 2563 

ถนน : กวาง 6 เมตร

ยาว 165 เมตร

กําแพงกันดิน : สูงเฉลี่ย 

2.6 เมตร ยาว 60 เมตร

1,226,000 1,226,000 1,226,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

53 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ปากซอย 2 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12 

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม  

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 820 เมตร

1,476,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 234 -

- 234 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานรองเรือคํา หมูที่ 12 

ตําบลปาแดด 

เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน

2 ซาย 19  ซาย (ฝงขวา) 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ                  

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร            

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 450 เมตร

1,620,000 1,620,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

55 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานโปง หมูที่ 6 , 

บานศรีบุญเรือง หมูที่ 7 

ตําบลปาไผ 

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 235 -

- 235 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

56 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางหวยทรายขาว 

บานหนองไหว หมูที่ 12 

ตําบลแมแฝก 

เชื่อมบานวังขุมเงิน หมูที่ 7 

ตําบลแมแฝกใหม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

57 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนสายซอย 4 

บานหัวฝาย หมูที่ 3 

ตําบลเมืองเล็น 

เชื่อมบานปาไผ หมูที่ 3 

ตําบลปาไผ

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 236 -

- 236 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

58 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันหลวง หมูที่ 4  

ตําบลสันนาเม็ง 

เชื่อมบานบอหิน หมูที่ 3  

ตําบลสันปาเปา 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

59 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันพระเนตร หมูที่ 4 ,  

บานทาทุม หมูที่ 7 

ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย

เชื่อมบานริมกวง หมูที่ 7  

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 1,200,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 237 -

- 237 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

60 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายขางโรงเรียน

บานหวยเกี๋ยง หมูที่ 3 

ตําบลหนองหาร

(เขต ทต.แมโจ) 

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8  

ตําบลหนองหาร 

(เขต ทต.หนองหาร) 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

61 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานโปง หมูที่ 6

ตําบลปาไผ

เชื่อมบานวิเวก หมูที่ 8

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม   

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 600 เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 238 -

- 238 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

62 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองไครหลวง หมูที่ 8 ,

บานนางเหลียว หมูที่ 2 

ตําบลหนองจอม 

เชื่อมบานโจ หมูที่ 5

ตําบลสันทรายนอย

อําเภอสันทราย  

จังหวัดเชียงใหม  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

63 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันทราย หมูที่ 12 

ตําบลสันปูเลย 

เชื่อมบานปาเหมือด หมูที่ 5 

ตําบลสําราญราษฏร 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 670 เมตร

1,206,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 239 -

- 239 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

64 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันตนแหน หมูที่ 3 

ตําบลแมคือ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

เชื่อมบานปูคาเหนือ หมูที่ 5 

ตําบลแมปูคา   

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 660 เมตร

990,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

65 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

สายสานนิมิตร 

บานปาตึงนอย หมูที่ 1, 

บานทุงยาว หมูที่ 8 

ตําบลปาปอง 

เชื่อมบานตลาดขี้เหล็ก หมูที่ 1 

ตําบลแมโปง  

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร                 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร                  

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 240 -

- 240 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

66 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาสักขวาง หมูที่ 13 

ตําบลสันกําแพง 

เชื่อมบานหมอ หมูที่ 5 

ตําบลหวยทราย

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

67 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานมอญ หมูที่ 3 

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานสันพระเนตร หมูที่ 4 

ตําบลสันพระเนตร 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 241 -

- 241 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

68 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมออน 

บานรองวัวแดง หมูที่ 3 

ตําบลรองวัวแดง 

เชื่อมบานมวงชุม หมูที่ 2 

ตําบลแชชาง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร                     

ยาว 40 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

69 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานแพะ หมูที่ 10 

ตําบลออนใต 

เชื่อมบานวังธาร หมูที่ 1 

ตําบลรองวัวแดง               

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 จํานวน 2 ชวง

  ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร         

  ยาว 500 เมตร

  ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร         

  ยาว 300 เมตร

- ป 2562 จํานวน 2 ชวง

  ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร         

  ยาว 500 เมตร

  ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร         

  ยาว 300 เมตร

1,110,000 1,110,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 242 -

- 242 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

70 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังธาร หมูที่ 1 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 1 

ตําบลสหกรณ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 304 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 304 เมตร

1,185,600 1,185,600 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

71 วางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก พรอมบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานปูคากลาง หมูที่ 6  

ตําบลแมปูคา 

เชื่อมบานปาเสา หมูที่ 1 

ตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 

จํานวน 205 ทอน พรอมบอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

จํานวน 23 บอ

1,400,000 - - - รอยละ

ของระยะ

ทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง



- 243 -

- 243 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานออนหลวย หมูที่ 6 

ตําบลออนเหนือ 

เชื่อมบานสหกรณ 2 หมูที่ 2

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน    

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

73 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเลน หมูที่ 2 

ตําบลออนกลาง 

เชื่อมบานสหกรณ 1 หมูที่ 1 

ตําบลบานสหกรณ  

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 244 -

- 244 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหัวฝาย หมูที่ 5

ตําบลออนเหนือ 

เชื่อมบานสหกรณ 2 หมูที่ 2 

ตําบลบานสหกรณ  

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 250 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 250 เมตร

975,000 975,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

75 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานปาเดื่อ หมูที่ 1 

ตําบลขัวมุง

เชื่อมบานรองปูหมน หมูที่ 11 

ตําบลสันทราย 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง  6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง  6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง  6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 900,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 245 -

- 245 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

76 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันปาเดื่อ หมูที่ 8 

ตําบลหนองแฝก 

เชื่อมบานปากกอง หมูที่ 4 

ตําบลสารภี    

อําเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 5 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563  กวาง 5 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

77 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานแมสะลาบ หมูที่ 7 

ตําบลชมภู 

เชื่อมบานสันกับตองเหนือ 

หมูที่ 8 ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 14 เมตร

1,400,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 246 -

- 246 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

78 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปาบงหลวง หมูที่ 4 

ตําบลปาบง 

เชื่อมบานทาตนกวาว หมูที่ 4

ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี     

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง  5 เมตร 

ยาว 990 เมตร

1,485,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

79 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานบวกครกเหนือ หมูที่ 8 

ตําบลทาวังตาล 

เชื่อมบานโปงแหง หมูที่ 7 

ตําบลหนองผึ้ง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,140 เมตร

1,368,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 247 -

- 247 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

80 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

และวางทอเหลี่ยมสําเร็จรูป

บานศรีโพธาราม หมูที่ 5   

ตําบลยางเนิ้ง 

เชื่อมบานศรีดอนมูล หมูที่ 8 

ตําบลชมภู 

อําเภอสารภี      

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

ทอเหลี่ยมคอนกรีตสําเร็จรูป  

1.20x1.20 เมตร 

ความยาว 19 เมตร

1,030,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

81 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย FTO 

บานสันทราย หมูที่ 9  

ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานปาจี้ หมูที่ 3 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร   

ยาว 719 เมตร

862,800 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 248 -

- 248 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

82 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานตนเฮือด หมูที่ 8, 

บานดอนไฟ  หมูที่ 12 

ตําบลบานแหวน 

เชื่อมบานสันผักหวานนอย 

หมูที่ 7

ตําบลสันผักหวาน 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 2 ชวง 

ชวงที่ 1  กวาง 4 เมตร   

ยาว 700 เมตร  

ชวงที่ 2  กวาง 4 เมตร   

ยาว 970 เมตร

2,004,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

83 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทาไมลุง หมูที่ 7 

ตําบลน้ําแพร 

เชื่อมบานฟอน หมูที่ 2 

ตําบลหนองควาย 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 860 เมตร

1,032,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 249 -

- 249 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานตนแกว หมูที่ 1 

ตําบลขุนคง 

เชื่อมบานเกาะ  หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 367 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 367 เมตร 

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 367 เมตร

1,321,000 1,321,000 1,321,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

85 กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เลียบลําน้ําแมกุง 

บานหนองบัว หมูที่ 10, 

บานทุงแพง หมูที่ 11  

ตําบลหนองตอง 

อําเภอหางดง

เชื่อมบานแมกุงนอย หมูที่ 9 

ตําบลทุงตอม 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 250 -

- 250 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

86 กอสรางรางระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเกาะ หมูที่ 3 

ตําบลสบแมขา 

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 9 

ตําบลขุนคง 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

- ป 2561 กวาง 2.5 เมตร

  ยาว 78 เมตร ลึก 2.5 เมตร

- ป 2562 กวาง 2.5 เมตร

  ยาว 78 เมตร ลึก 2.5 เมตร

1,560,000 1,560,000 - - รอยละ

ของระยะ

ทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

สํานักการชาง

87 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสาย ชม. 3176 

บานหนองแทน หมูที่ 2 

ตําบลสันกลาง

เชื่อมบานรอง หมูที่ 8 

ตําบลยุหวา 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 251 -

- 251 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

88 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

บานกิ่วแลนอย หมูที่ 10 

ตําบลบานแม 

เชื่อมบานน้ําบอหลวง หมูที่ 2 

ตําบลน้ําบอหลวง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม  

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 7 เมตร

700,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

89 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานกอเกา หมูที่ 4   

ตําบลทุงตอม

(เขต ทต.ทุงตอม) 

เชื่อมบานไร หมูที่ 5  

ตําบลทุงตอม  

(เขต ทต.สันปาตอง) 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 252 -

- 252 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

90 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทุงฟาบด หมูที่ 5 

ตําบลมะขามหลวง 

(เขต ทต.บานกลาง) 

เชื่อมบานปาจู หมูที่ 4 

ตําบลมะขามหลวง

(เขต อบต.มะขามหลวง)  

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 3 ชวง     

- ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 670 เมตร   

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 243 เมตร       

- ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 200 เมตร

1,737,600 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

91 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทุงฟาบด หมูที่ 5  

ตําบลมะขามหลวง  

เชื่อมบานสันทราย หมูที่ 1 

ตําบลมะขุนหวาน

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จํานวน 3 ชวง    

- ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 310 เมตร  

- ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 715 เมตร      

- ชวงที่ 3 กวาง 4 เมตร 

  ยาว 400 เมตร

1,803,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 253 -

- 253 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

92 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานมวงพี่นอง หมูที่ 4  

ตําบลมะขุนหวาน  

เชื่อมบานสันหาว หมูที่ 7  

ตําบลบานกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 5 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

93 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทาธาร หมูที่ 9 

ตําบลดอนเปา   

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานหวยหยวก หมูที่ 7 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง    

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 254 -

- 254 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยยาว หมูที่ 14 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานแมนาจร หมูที่ 6 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม        

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

95 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมเตียน

บานทุงหลวง หมูที่ 2 

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานแมลานคํา หมูที่ 6  

ตําบลสะเมิงใต      

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 30 เมตร

3,300,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 255 -

- 255 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

96 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานวังธารทอง หมูที่ 22

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ        

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

97 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยโจ-ดอยเงิน หมูที่ 5, 

บานเหลาปวย หมูที่ 2 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานหนองเหียง หมูที่ 2 

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 256 -

- 256 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโทกเสือ หมูที่ 18 

ตําบลดอยหลอ 

เชื่อมบานโปงจอ หมูที่ 7 

ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 600 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

99 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทากอมวง หมูที่ 10 

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยพัฒนา หมูที่ 13 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง        

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 257 -

- 257 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทุงเมืองกลาง

บานเมืองกลาง หมูที่ 11

บานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง

เชื่อมบานแมกลางปาปู หมูที่ 1

ตําบลดอยแกว

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม      

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 540 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 540 เมตร

1,620,000 1,620,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

101 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองหาย หมูที่ 1, 

บานหนองหายสามัคคี หมูที่ 13 

ตําบลขวงเปา     

อําเภอจอมทอง 

เชื่อมบานไรบน หมูที่ 23 

ตําบลดอยหลอ              

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม 

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 258 -

- 258 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

102 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานบอสลี หมู 6

ตําบลบอสลี 

เชื่อมบานนาฟอน หมู 4 

ตําบลบอหลวง

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 330 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 330 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 330 เมตร

1,287,000 1,287,000 1,287,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมยูงทอง หมูที่ 10, 

บานตนตก หมูที่ 8, 

บานดอกแดง หมูที่ 2 ,         

บานแมลายดวงจันทร หมูที่ 9,

ตําบลนาคอเรือ 

อําเภอฮอด 

เชื่อมบานทุงจําเริง หมูที่ 3 

ตําบลอมกอย 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 259 -

- 259 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

104 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานปาขาม หมูที่ 2 

ตําบลบานตาล 

อําเภอฮอด 

เชื่อมบานบงตัน หมูที่ 5 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร     

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร     

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร     

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร     

  ยาว 500 เมตร

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

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแอนใหม หมูที่ 2 

ตําบลบานแอน 

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1 

ตําบลบงตัน 

อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร 

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมต

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 260 -

- 260 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแอนจัดสรร หมูที่ 3 

ตําบลบานแอน 

อําเภอดอยเตา 

เชื่อมบานมะขาม หมูที่ 3 

ตําบลบานตาล 

อําเภอดอยเตา        

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

107 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานผาจุก หมูที่ 8 

ตําบลดอยเตา   

เชื่อมบานดอยหลวง หมูที่ 4 

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 261 -

- 261 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

108 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสงิน หมูที่ 13 

ตําบลนาเกียน 

เชื่อมบานผาปูน หมูที่ 7 

ตําบลอมกอย         

อําเภออมกอย  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

109 บูรณะทางโดยวิธีซอมสราง 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สาย ชม. 5101 

(ถนน อบจ.ชม) 

บานโปง หมูที่ 7 

เชื่อมบานแมลาน หมูที่ 3 

ตําบลยางเปยง 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง



- 262 -

- 262 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยหลอดูก หมูที่ 5 

ตําบลแมตื่น

เชื่อมบานสบลาน หมูที่ 10 

ตําบลยางเปยง 

อําเภออมกอย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร          

  ยาว 500 เมตร

2,250,000 2,250,000 2,250,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานกองแขกเหนือ หมูที่ 7 

ตําบลกองแขก  

เชื่อมบานยางสาน หมูที่ 8 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 395 เมตร 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 395 เมตร 

- ป 2563 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 395 เมตร 

- ป 2564 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 395 เมตร

1,540,500 1,540,500 1,540,500 1,540,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 263 -

- 263 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

112 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานแมปาน-บานสันเกี๋ยง 

บานดอยสันเกี๋ยง หมูที่ 17 

ตําบลชางเคิ่ง  

เชื่อมบานผานัง หมูที่ 2 

ตําบลทาผา 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

- ป 2561 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 457 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 457 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 457 เมตร 

- ป 2564 กวาง 6 เมตร    

  ยาว 457 เมตร

959,700 959,700 959,700 959,700 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

สํานักการชาง

113 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานไร  หมูที่ 10 

ตําบลทาผา  

เชื่อมบานสองธาร หมูที่ 1 

ตําบลบานทับ 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร      

  ยาว 325 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 325 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 325 เมตร

- ป 2564 กวาง 6 เมตร       

  ยาว 325 เมตร

1,267,500 1,267,500 1,267,500 1,267,500 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 264 -

- 264 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

114 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมตะละมง หมูที่ 7 

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ 2 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,550,000 2,550,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

115 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานกิ่วโปง หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง 

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม.5050

บานหวยบง หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร

  ยาว 350 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 200 เมตร

1,785,000 1,020,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง



- 265 -

- 265 - (ผ.01) 61 - 64 โครงสรางพื้นฐาน            

   1. ยุทธศาสตรที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

116 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานนาเกล็ดหอย หมูที่ 6 

ตําบลแจมหลวง

เชื่อมทางหลวงชนบท

หมายเลข ชม. 5050

บานหวยบง หมูที่ 4

ตําบลบานจันทร

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร 

- ป 2562 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 350 เมตร

1,785,000 1,785,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

สํานักการชาง

รวม 116 โครงการ 321,901,100 278,432,900 242,028,100 189,444,100



- 266 -

- 266 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตกแตงเมืองดวย

ไมดอก ไมประดับ 

และงานประติมากรรม

1. เพื่อเพิ่มความสวยงาม

    ใหกับสถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

    และเสริมสรางบรรยากาศ

    ของการทองเที่ยว

ตกแตงสถานที่ดวยไมดอก 

ไมประดับ ปายประชาสัมพันธ    

กระถางพันธุไมนานาชนิด   

วัสดุอุปกรณประดับตกแตงตางๆ

เชน โคม ตุง ธง ดอกไมประดิษฐ

งานศิลปกรรมตางๆ ฯลฯ   

ที่เหมาะสมกับแนวความคิด

ใหสอดคลองกับสถานที่

เทศกาลหรือประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมลานนา 

บริเวณสํานักงาน อบจ.ชม.

พื้นที่ ถนน สถานที่สําคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม 

เชน ถนน ทางแยกสําคัญ 

สถานที่สําคัญ สถานที่

ทองเที่ยว และพื้นที่ที่สงผลตอ

การสงเสริมการทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม

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

สถานที่ที่ไดรับ

การตกแตง

1. สถานที่สําคัญและ

    แหลงทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

    มีความสวยงามมากขึ้น

2. สงเสริมและกระตุน

    บรรยากาศของการ 

    ทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหม

สํานักการชาง

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.01 



- 267 -

- 267 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 บํารุงรักษาไมดอกไมประดับ

บริเวณพื้นที่สําคัญของ   

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อดูแล บํารุงรักษาพันธุไม

ประดับและพันธุไมตาง ๆ

บริเวณสถานที่ที่ไดรับ

การตกแตงเสริมสราง

ทัศนียภาพ และพื้นที่สําคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม

ดูแล บํารุงรักษาพันธุไมดอก

ไมประดับ วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานตกแตง งานภูมิทัศน 

ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ตามถนนทางแยกพื้นที่สําคัญ

และสถานที่สําคัญตาง ๆ 

โดยการรดน้ํา พรวนดิน 

ใสปุย พนยาฆาแมลง

ทําความสะอาด ตัดแตง 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

โครงการใหมีสภาพที่สมบูรณ

และสวยงามอยูตลอดเวลา

รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน

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

สถานที่ที่ไดรับ

การบํารุงรักษา

ตนไม พันธุไมดอกไมประดับ

ของสถานที่บริเวณ

โดยรอบมีความสวยงาม

และสรางความประทับใจ

ใหแกผูมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

รวม 2 โครงการ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000
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- 268 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมการมีสวนรวม

การเรียนรูประชาชน

ตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. เพื่อสรางความเขาใจ

    ในแนวคิดหลักปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ

    ใหประชาชนไดมีความรู

    ความชํานาญยิ่งขึ้น

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ

    ขอคิดเห็นในการพัฒนา

    อาชีพของประชาชน

4. เพื่อพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนตาม

    แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชน ผูนําชุมชน 

และเครือขายองคกรชุมชน

ในจังหวัดเชียงใหม

เขารวมโครงการ 500 คน

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการฯ

1. ประชาชนที่เขารวมโครงการ

    มีความเขาใจตามปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

2. ประชาชนนําความรูที่ไดรับ

    มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

3. มีการแลกเปลี่ยนความรู

    และขอคิดเห็นในการพัฒนา

    อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ

    พอเพียง

4. สามารถพัฒนาเครือขาย

    ในการขับเคลื่อนปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักปลัดฯ

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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- 269 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

2 สงเสริมและพัฒนาการกระจาย

สินคาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการบริหารจัดการ

    ศูนยสงเสริมการทองเที่ยวฯ 

    ใหเปนไปอยางมีระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    เกิดประโยชนตอ

    ผูประกอบการ

2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน

    การกระจายสินคา

    ผลิตภัณฑชุมชนของ

    ผูประกอบการสาขา

    อาชีพตาง ๆ  

3. เพื่อสรางความเขมแข็ง

    ใหแกผูประกอบการ

    ในการดําเนินกิจกรรม

    ไดอยางยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาองคความรู

    เสริมสรางประสบการณ

    ใหแกคณะกรรมการ

    ศูนยสงเสริมฯ

- บริหารจัดการศูนยสงเสริม

  การทองเที่ยวและกระจาย

  สินคาวิสาหกิจขนาดกลาง

  และขนาดยอมจังหวัดเชียงใหม 

  อาทิ การจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ

  คาปรับปรุงศูนยฯ

- ฝกอบรม จัดนิทรรศการ

  สนับสนุนการกระจาย

  สินคาผลิตภัณฑชุมชน

  ของผูประกอบการ

  สาขาอาชีพตาง ๆ

- พัฒนาองคความรู

  เสริมสรางประสบการณ

  ในดานตาง ๆ ใหแก

  คณะกรรมการศูนยสงเสริมฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน/กิจกรรม

ที่สงเสริม

การบริหาร

จัดการ

ศูนยสงเสริม

การทองเที่ยวฯ

1. ศูนยสงเสริมฯ มีการบริหาร

    จัดการอยางมีระบบและมี

    ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน

    ตอ ผูประกอบการ

2. ผูประกอบการสาขา 

    อาชีพตาง ๆ สามารถกระจาย

    สินคาไปสูตลาดอื่น ๆ ได

3. สรางความเขมแข็งและ

    ความเชื่อมั่นในการดําเนิน

    กิจการใหแกผูประกอบการ

    วิสาหกิจขนาดกลางและ

    ขนาดยอม

4. คณะกรรมการศูนยสงเสริมฯ

    นําความรูมาพัฒนาและ

    บริหารจัดการศูนยฯ 

    อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ
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- 270 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

3 จางที่ปรึกษาพัฒนา

ศักยภาพบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ

ชุมชนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    การกระจายสินคาผลิตภัณฑ

    ชุมชนของผูประกอบการ

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อปรับปรุงฐานขอมูล

    ในระบบสารสนเทศ 

    ผลิตภัณฑชุมชน

    จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่ออบรมการใชงานระบบ

    สารสนเทศผลิตภัณฑ

    ชุมชนจังหวัดเชียงใหม

4. เพื่อประชาสัมพันธ

    โครงการระบบสารสนเทศฯ

    ใหผูประกอบการและ

    ประชาชนไดรับทราบ

5. เพื่อพัฒนาและบริหาร

    จัดการระบบสารสนเทศฯ

    ใหตอบสนองตอ

    ผูประกอบการใน

    จ.เชียงใหม

ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ

ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม

มีการบริหารจัดการฐานขอมูล

ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

มีรูปแบบที่นาสนใจ 

ทันสมัยและมีการสงเสริม

สนับสนุนใหผูประกอบการฯ 

ไดรับการสนับสนุน

ทางวิชาการการสงเสริม

การตลาดจากผูเชี่ยวชาญ

500,000 500,000 500,000 500,000 1. รอยละของ

ผูเขาเยี่ยมชม

เว็บไซตฯ

2. ผูเขาอบรม

มีความรู

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูประกอบการสินคา

    ผลิตภัณฑชุมชน

    มีชองทางการกระจาย

    สินคาสูผูบริโภคเพิ่มขึ้น

2. ขอมุลผลิตภัณฑชุมชน

    ในฐานขอมูลระบบ

    สารสนเทศฯครบถวน

    และถูกตอง

3. ผูประกอบการฯ 

    ในจังหวัดเชียงใหม

    สามารถใชงานระบบ

    สารสนเทศฯ ได

    อยางมีประสิทธิภาพ

4. ผูประกอบการ ฯ และ

    ประชาชนไดรับทราบ

    ขาวสารอยางทั่วถึง

5. ระบบสารสนเทศ 

    มีความนาสนใจและ

    สามารถตอบสนอง

    ความตองการของ 

    ผูประกอบการฯ  ได

    อยางมีประสิทธิภาพ

กองแผนฯ

รวม 3 โครงการ 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000



- 271 -

- 271 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมและประชาสัมพันธ

ดานการทองเที่ยวของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อประชาสัมพันธแนะนํา

    สถานที่ทองเที่ยว 

    25 อําเภอในจังหวัด

    เชียงใหมที่มีความสําคัญ

    ทางประวัติศาสตร 

    ประเพณีและวัฒนธรรม

2. เพื่อเปนการสงเสริมและ

    อนุรักษ สถานที่ทองเที่ยว

    ที่มีความสําคัญทาง

    ประวัติศาสตร ประเพณี

    และวัฒนธรรม และสืบสาน

    ภูมิปญญาทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาดาน

    เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    อยางยั่งยืน และกระจาย

    รายไดใหประชาชนใน

    ทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น

    มีความภูมิใจ รวมกันอนุรักษ

    และพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ในทองถิ่นที่เปนแหลงสราง

    อาชีพและรายได

- สงเสริมและประชาสัมพันธ

  ดานการทองเที่ยว

  เชิงวัฒนธรรมของจังหวัด   

  เชียงใหม ในรายการ

  "เลาเรื่องลานนา กับ อบจ."

- ประชาสัมพันธ แหลง

  ทองเที่ยว 25 อําเภอ

  ในจังหวัดเชียงใหม

956,000 956,000 956,000 956,000 จัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ

เชิงรุกทุกรูปแบบ

ไมนอยกวา

รอยละ 50

ของงบประมาณ

1. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย

    และชาวตางชาติ ประชาชน

    ไดรับรูขอมูลดานการ

    ทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหม

2. ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม เกิดความรูสึกรัก

    และหวงแหน วัฒนธรรม

    ขนบธรรมเนียม ประเพณี

    รวมถึงภูมิปญญาชาวบาน

    ของทองถิ่นตนเอง

3. เกิดกระแสการทองเที่ยว

    ภายในจังหวัดเชียงใหม

    กระจายรายไดสูประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

4. เยาวชนรุนหลัง รูจัก

    วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี รวมถึงภูมิปญญา

    ของทองถิ่นของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักปลัดฯ

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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- 272 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

2 กระตุนเศรษฐกิจและ

สงเสริมการทองเที่ยว

1. เพื่อใหนักทองเที่ยวรูจัก

    ภาพลักษณที่ดีงาม

    ในวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

    ลานนา

2. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหมใหพัฒนา

    และเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง

3. เพื่อใหมีกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยวที่หลากหลาย

    เหมาะสมกับแตละเทศกาล

    และสรางความประทับใจ

    ใหแกนักทองเที่ยว

1. จัดกิจกรรมกระตุน

    เศรษฐกิจและสงเสริม

    การทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

    ทั้งในระดับจังหวัด

    ระดับประเทศ และ

    ตางประเทศ

2. จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง

    ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม

    ของไทย

3. สงเสริมการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ผานการจัดงานเฉลิมฉลอง

    ประเพณีสงทายปเกา

    ตอนรับปใหม

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1. ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรม

2. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริมดาน

การทองเที่ยว

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. นักทองเที่ยวรูจักเชียงใหม

    ในภาพลักษณที่ดีงาม

    ในดานวิถีชีวิตและ

    วัฒนธรรมลานนา

2. เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

    มีการขยายตัวและเติบโต

    ขึ้นอยางตอเนื่อง 

3. นักทองเที่ยวสามารถ

    รวมกิจกรรมสงเสริม

    การทองเที่ยว

    ที่หลากหลาย 

    เหมาะสมกับเทศกาล

    และมีความประทับใจ

    ในการทองเที่ยวจังหวัด

    เชียงใหม

สํานักปลัดฯ



- 273 -

- 273 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

3 สงเสริมและพัฒนา

การทองเที่ยวของทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการอนุรักษและ

    สงเสริมการทองเที่ยว

    ดานศิลปวัฒนธรรม 

    ประเพณีอันดีงาม

    ของทองถิ่นใน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใหการทองเที่ยว

    ของทองถิ่นในจังหวัด

    เชียงใหมเปนที่รูจักของ

    นักทองเที่ยวชาวไทยและ

    ชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อกระจายรายไดให

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. เพื่อสรางความรวมมือ

    กับทองถิ่น/หนวยงานอื่น

    ในดานการสงเสริม

    การทองเที่ยว

นักทองเที่ยวชาวไทย  

นักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

และประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม โดยการจัด

กิจกรรมดานการทองเที่ยว

รวมกับ อปท. หนวยงานภาครัฐ

หนวยงานเอกชน และ

ประชาชนทั่วไป 

ตามความเหมาะสม

กับสภาวการณ 

ทางดานการทองเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม

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

ที่สงเสริม

การทองเที่ยว

ระดับทองถิ่น

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

    อันดีงามของทองถิ่น

    ในจังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การอนุรักษและสงเสริม

    ใหเปนการทองเที่ยวของ

    ทองถิ่นอยางยั่งยืน

2. นักทองเที่ยวชาวไทย

    และชาวตางชาติ รูจักและ

    ใหความสนใจการทองเที่ยว

    ทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม

    เพิ่มมากขึ้น

3. มีการกระจายรายได

    ดานการทองเที่ยวใหกับ

    ประชาชนในทองถิ่น

    เพิ่มมากขึ้น

4. อปท./หนวยงานอื่น

    ใหความรวมมือในการพัฒนา

    การทองเที่ยว

สํานักปลัดฯ
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- 274 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

4 จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่ออนุรักษขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และแสดงถึง

    ความงดงามตระการตา

    ของไมดอกไมประดับ

    นานาพันธุ 

2. เพื่อเสริมสรางการมี

    สวนรวมระหวางภาครัฐ

    ภาคเอกชนและประชาชน

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    ดานเศรษฐกิจและ

    การทองเที่ยวของจังหวัด

    เชียงใหมใหเปนศูนยกลาง

    การทองเที่ยว สรางรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ

    จังหวัดและประเทศ

จัดทํารถบุปผาชาติ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

จังหวัดเชียงใหม พรอมจัด

ขบวนแหบุปผาชาติและอื่นๆ

ในงานมหกรรมไมดอก

ไมประดับของจังหวัดเชียงใหม

550,000 550,000 550,000 550,000 ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

ในภาพรวม

ของกิจกรรม

1. ประชาชนรวมกันอนุรักษ

    รูปแบบขนบธรรมเนียม

    ประเพณี และกิจกรรม

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ใหคงอยูตอไป 

2. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการจัดกิจกรรมซึ่งจะ

    สงผลตอการมีสวนรวมที่ดี

    ตอกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคต

3. จังหวัดเชียงใหมเปน

    ศูนยกลางการทองเที่ยว

    และสามารถเพิ่มรายได

    ในระบบเศรษฐกิจของ  

    จังหวัดและประเทศ

    มากขึ้น

สํานักปลัดฯ
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- 275 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

5 จางที่ปรึกษาจัดทํา

แอปพลิเคชั่นทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ

ที่รวบรวมฐานขอมูล

ดานสถานที่ทองเที่ยว 

ผลิตภัณฑชุมชน โรงแรม

ที่สามารถใชงานได

บนอุปกรณสื่อสารแบบ

Smart Device

จางที่ปรึกษาพัฒนา

แอปพลิเคชั่นที่รวบรวม

ขอมูลดานการทองเที่ยว

แบบครบวงจรของ

จังหวัดเชียงใหม 

ไวอํานวยความสะดวก 

สําหรับประชาชนและ

นักทองเที่ยวที่สนใจ

ป 2561 : จัดทําแอปพลิเคชั่น

ป 2562 - 2564 : 

ปรับปรุง พัฒนาและบริหาร

จัดการแอปพลิเคชั่น

500,000 100,000 100,000 100,000 แอปพลิเคชั่น

ดานการทองเที่ยว

1. นักทองเที่ยวไดรับ

    ขอมูลดานการทองเที่ยว

    ผานแอปพลิเคชั่น

    บน Smart Device

    ดวยความสะดวกรวดเร็ว

2. เพิ่มชองทางการเขาถึง

    ขอมูลทองเที่ยวของ

    จังหวัดเชียงใหม

กองแผนฯ
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- 276 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6 จางที่ปรึกษาปรับปรุงและ

พัฒนาเว็บไซตทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ

    ของเว็บไซตทองเที่ยว

    ใหรองรับระบบโซเชียล

    เน็ตเวิรค

2. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูล

    แหลงอํานวยความสะดวก 

    แกนักทองเที่ยว เชน 

    รานอาหาร  รานขายของ

    ที่ระลึก เปนตน

จางที่ปรึกษาปรับปรุง

และพัฒนาเว็บไซต

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม

ที่มีชีวิต รองรับการสื่อสาร

แบบสองทาง ผานสื่อ

โซเชียลมีเดีย บริการแก

ประชาชนและนักทองเที่ยว

ที่สนใจ

300,000 - - 300,000 เว็บไซต

ทองเที่ยว

มีผูเขาชม

เว็บไซต

มากขึ้น

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

    มีชองทางสื่อสาร

    ประชาสัมพันธ

    ไปยังประชาชนผูสนใจ

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนผูสนใจ

    สามารถรับทราบขอมูล

    ขาวสาร กิจกรรมของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดอยางทั่วถึง

    ทุกรูปแบบของอุปกรณ 

    เครื่องมือสื่อสาร

กองแผนฯ
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- 277 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

7 จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน

โครงการปรับปรุงพัฒนา

และเพิ่มรูปแบบการเขาถึง

เว็บไซตทองเที่ยวของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ระยะที่ 2

เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการเขาถึงขอมูลสถาน

ที่ทองเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหมแกนักทองเที่ยว

ทั้งไทยและตางชาติ 

อันเปนการสงเสริม

การทองเที่ยว จ.เชียงใหม

1. จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศ

    แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ

    ในจังหวัดเชียงใหม

    จํานวน 80 แหง

    ทั้งภาษาไทย 

    ภาษาอังกฤษและ

    ภาษาจีน (ตามรายละเอียด

    ที่องคการบริหารสวน

     จังหวัดเชียงใหมกําหนด)

    ซึ่งสามารถเขาถึง

    ดวยอุปกรณสื่อสาร

    แบบพกพา (สมารทโฟน,

    แทปเล็ต) และ

    เครื่องคอมพิวเตอร

2. จัดทําปายแสดงสัญลักษณ

    บารโคดสองมิติ 

    (QR Code) เอกสาร

    แผนพับประชาสัมพันธ

    โครงการและปาย

    ประชาสัมพันธโครงการ

    ติดตั้งบริเวณสถานที่

    ทองเที่ยว ปละ 20 แหง

500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละ

ผูเขาชม

ขอมูลแหลง

ทองเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม

สถานที่ทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหมเปนที่รูจัก

แพรหลายมากขึ้น  

นักทองเที่ยวไดรับขอมูล

เกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว

ในจังหวัดเชียงใหม

อยางความสะดวก รวดเร็ว

กองแผนฯ
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- 278 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

8 กอสรางซุมประตูทางเขา

สถานที่ทองเที่ยว

พระสถูปเจดียสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ

ตําบลเมืองงาย

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว

    ที่สําคัญของอําเภอ

    เชียงดาว ใหพรอมสําหรับ

    รองรับนักทองเที่ยว

2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี

    ใหกับการทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

กอสรางซุมประตูทางเขา

สถานที่ทองเที่ยว

พระสถูปเจดียสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชานุสรณ

ตําบลเมืองงาย

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

2,000,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100 %

1. พระสถูปฯ มีทัศนียภาพ

    และบรรยากาศที่ดี 

    เหมาะสมกับการทองเที่ยว 

2. นักทองเที่ยวและประชาชน

    มีสถานที่ทองเที่ยวและ

    พักผอนหยอนใจแหงใหม

    ที่มีความสวยงาม

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

เขาสูแหลงทองเที่ยวน้ํารูตะเคียน

และสงเสริมพระพุทธศาสนา

สํานักสงฆถ้ํางาม

บานถ้ําตับเตา หมูที่ 13 

ตําบลศรีดงเย็น  

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2561 กวาง 4 เมตร   

   ยาว 700 เมตร

- ป 2562 กวาง 4 เมตร   

   ยาว 700 เมตร

952,000 952,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง



- 279 -

- 279 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เขาสูแหลงทองเที่ยว

อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา 

บานหนองปาซาง หมูที่ 8 

ตําบลศรีดงเย็น 

เชื่อมบานแมทะลบ หมูที่ 1 

ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม 

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

11 ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกแมลาด

บานแมหาด หมูที่ 1 , 

บานนามน หมูที่ 7 

ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

2 ขางทาง ขนาดไหลทาง

กวางขางละ 1 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง



- 280 -

- 280 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเปยงหลวง หมูที่ 1

ตําบลเปยงหลวง 

เขาสูแหลงทองเที่ยว

โครงการพระราชดําริแปกแซม 

บานแปกแซม หมูที่ 6

ตําบลเปยงหลวง

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร

- ป 2562 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร     

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูแหลงทองเที่ยว

โครงการพระราชดําริดอยดํา

บานกองลม หมูที่ 10

ตําบลเมืองแหง

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

- ป 2561 กวาง 6 เมตร 

  ยาว 500 เมตร        

- ป 2562 กวาง 6 เมตร  

  ยาว 500 เมตร     

- ป 2563 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร   

- ป 2564 กวาง 6 เมตร

  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง



- 281 -

- 281 - (ผ.01) 61 - 64 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

14 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามคลองชลประทาน 

เขาสูสถานที่ทองเที่ยว 

อางเก็บน้ําหวยแกว 

บานหวยแกว หมูที่ 3  

ตําบลแมแฝก 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 7 เมตร 

ยาว 20 เมตร

2,000,000 - - - จํานวน (แหง) นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

สํานักการชาง

รวม 14 โครงการ 21,958,000 16,058,000 15,106,000 11,356,000



- 282 -

- 282 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงภูมิทัศนและ

บํารุงรักษาตนยางนา

บนถนนเชียงใหม - ลําพูน

(ที่รับโอนจากกรมทางหลวง)

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา

    ใหสวยงามและปลอดภัย

    สําหรับการสัญจร

2. เพื่อใหตนยางนาอยูใน

    สภาพแข็งแรง สมบูรณ 

    และสวยงาม

1. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน

    บริเวณตนยางนา บนถนน

    เชียงใหม - ลําพูน

2. บํารุง ดูแล รักษา  

    และตัดแตงตนยางนา

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

ระยะทาง/

ตนยางนา

ที่ไดรับ

การบํารุงรักษา

1. สภาพภูมิทัศนบริเวณ

    ตนยางนามีความสวยงาม

    และปลอดภัยสําหรับ

    การสัญจร

2. ตนยางนาอยูในสภาพ

    สมบูรณแข็งแรงซึ่งจะเปน

    ชวยอนุรักษตนยางนา

สํานักการชาง

2 บริหารจัดการโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

1. เพื่อใหสามารถบริหาร

    จัดการโรงงานทําปุยหมัก

    จากของเหลือใชไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อลดผลกระทบตอ

    ประชาชนและสิ่งแวดลอม

    บริเวณพื้นที่โครงการ

บริหารจัดการโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

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

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ไมนอยกวา 

15 แหง

1. สามารถบริหารจัดการ

    โรงงานทําปุยหมักจากของ

    เหลือใช

2. ลดผลกระทบตอประชาชน

    และสิ่งแวดลอมบริเวณ

    พื้นที่โครงการ

สํานักการชาง

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.01 



- 283 -

- 283 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผ.01 

3 ประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

เพื่อเสริมสรางความรูและ

ความเขาใจในการดําเนินการ

โรงงานทําปุยหมักจากของ

เหลือใช ใหแกประชาชน

ในทุกภาคสวน

จัดนิทรรศการ อบรม สัมมนา

หรือจัดทําสื่อเผยแพร  

ประชาสัมพันธโครงการ 

ในรูปแบบตางๆ เชน ปาย 

แผนพับ สติ๊กเกอร ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง

ของผูที่มา

ศึกษาดูงาน

จํานวน

12 ครั้ง/ป

ประชาชนทุกภาคสวน 

มีความรูและความเขาใจ

ในการดําเนินการของโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

สํานักการชาง

4 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จากโรงงานทํา

ปุยหมักจากของเหลือใช

เพื่อติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถกําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาที่เกิด

จากโรงงานฯ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอมจากการดําเนินการ

โรงงานทําปุยหมักฯ เชน 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตรวจวัดคุณภาพน้ําเสีย

ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ

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

ตรวจสอบ

ผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

จากโรงงาน

ทําปุยหมักฯ

ไมนอยกวา 

3 ครั้ง/ป

ทราบผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมที่เกิด

จากโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใชและ

สามารถกําหนดมาตรการ

ในการแกไขปญหาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงงานฯ

สํานักการชาง



- 284 -

- 284 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผ.01 

5 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อกําหนดมาตรการ

    ที่เหมาะสมในการแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

1. ตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน 

    คุณภาพน้ํา 

    คุณภาพอากาศ ฯลฯ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. กําหนดมาตรการที่

    เหมาะสมในการปองกัน

    และแกไขปญหา

    สิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

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

เก็บขอมูล

คุณภาพน้ํา

ในแมน้ํา

สายหลักที่

ไหลผาน

จังหวัด 

ไมนอยกวา

1 ครั้ง/ป

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพ

    สิ่งแวดลอมคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพ

    อากาศ คุณภาพน้ํา ฯลฯ 

    ของจังหวัดเชียงใหม

2. มีมาตรการที่เหมาะสม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาสิ่งแวดลอมของ

    จังหวัดเชียงใหม

สํานักการชาง

6 ยอยกิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตร

1. เพื่อลดปญหาการเผากิ่งไม

    ใบไม และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

    ทางการเกษตรในพื้นที่

    เกษตรกรรมและพื้นที่โลง

2. เพื่อลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

ใหบริการยอยกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรแกประชาชน

และหนวยงานในพื้นที่ที่มี

อัตราการเผาสูง

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน อปท.

ที่ประสาน

ความรวมมือ

ในการยอย

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา

10 แหง

1. การเผากิ่งไมใบไม และ

    เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการ

    เกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม

    และพื้นที่โลงลดลง

2. ลดปญหาหมอกควัน

    มลพิษทางอากาศ

    ในภาพรวมของจังหวัด

    เชียงใหม

สํานักการชาง



- 285 -

- 285 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผ.01 

7 รับฟงความคิดเห็นของประชาชน

ตอโครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

จะดําเนินการ

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนที่มีสวนไดสวนเสีย

ตอโครงการของอบจ.เชียงใหม

ผลการรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนที่มีสวนได

สวนเสียตอโครงการ

ของอบจ.เชียงใหม

ในดานขยะ/สิ่งแวดลอม/

โรงงานปุยหมักของ

อบจ.เชียงใหม

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

กิจกรรม/

โครงการ

ไมนอยกวา 

4 โครงการ/ป 

2. มีผูเขารวม

ไมนอยกวา 

50 คน/โครงการ

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลผลการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชน 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

8 ทําปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

เพื่อนํากิ่งไมใบไมและเศษวัสดุ

เหลือทิ้งทางการเกษตรมาทําเปน

ปุยหมักแทนการนําไปเผา

ทําใหปญหามลพิษทางอากาศของ

จังหวัดเชียงใหมลดลง

ปุยหมักจากกิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร

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

ที่ อบจ.ชม.

ประสาน

ความรวมมือ

ในการทํา

ปุยหมักจาก

กิ่งไมใบไมฯ

ไมนอยกวา 

10 แหง

ปริมาณการเผากิ่งไมใบไม

และเศษวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตรลดลง 

ทําใหปญหามลพิษทางอากาศ

ของจังหวัดเชียงใหมลดลง

สํานักการชาง



- 286 -

- 286 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผ.01 

9 ศึกษาวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาใช

ในการบริหารจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของ อบจ.เชียงใหม

ผลการศึกษาวิจัย

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ

โรงงานทําปุยหมักของ

อบจ.เชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

อบจ.ชม. ได

ดําเนินการ

ศึกษาและ

สามารถ

นําไปใช

ประโยชน

ตอ อบจ.ชม. 

ไดไมนอยกวา 

1 โครงการ

นําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย

มาใชในการบริหารจัดการ

งานดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ใหมีประสิทธิภาพ

สํานักการชาง

10 ฝกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา

ดูงาน การบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในการจัดการขยะชุมชน

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    นําความรูที่ไดรับ

    จากการฝกอบรม ดูงาน

    ไปใชในการบริหารจัดการ

    ขยะอยางมีประสิทธิภาาพ

3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    ประสบการณ

    จากการฝกอบรม

    ดูงาน มาใชในการบริหาร

    จัดการขยะไดอยางถูกวิธี

ผูบริหาร ขาราชการ 

พนักงานจาง ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

และบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น ประชาชน 

คณะกรรมการ และผูที่เกี่ยวของ

จํานวนไมนอยกวา 50 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึงพอใจ

ในทุกดาน 70%

2. ผูเขาอบรม

ตามโครงการไม

นอยกวา 70%

1. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในการบริหารจัดการขยะ

    ไดอยางถูกตอง

2. ผูเขารับการฝกอบรม

    สามารถนําความรูที่ไดรับ

    จากการฝกอบรม ดูงาน

    ไปใชในการบริหารจัดการ

    ขยะอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขารับการฝกอบรม

    ไดมีแนวคิด และหลักการ

    จัดการขยะมาปรับใชในพื้นที่

    ไดอยางถูกวิธี

สํานักการชาง

รวม 10 โครงการ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000



- 287 -

- 287 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงคประชาสัมพันธ

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักใหแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในการดูแลรักษา อนุรักษ 

และฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบ

ตางๆ อาทิ อบรม สัมมนา

นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้งจัดทํา

สื่อในรูปแบบตางๆ เชน  

ปายประชาสัมพันธ  แผนพับ

โปสเตอร สติ๊กเกอร  

แผน CD-ROM ฯลฯ

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

ที่ อบจ. จัด

กิจกรรมหรือ

โครงการ

รณรงคฯ

2. มีผูเขารวม

กิจกรรม

ไมนอยกวา

200 คน/ครั้ง

ประชาชนทุกภาคสวน

มีจิตสํานึกและความตระหนัก

ถึงความสําคัญในการดูแล

รักษา อนุรักษ และฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

สํานักการชาง

2 ศึกษาความเหมาะสมและ

ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

จะดําเนินการ

เพื่อศึกษาความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่เกิดขึ้นจากโครงการที่

อบจ.เชียงใหม จะดําเนินการ 

สําหรับประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการ

1. ผลการศึกษา

    ความเหมาะสมของ

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

2. ผลการศึกษาผลกระทบ

    สิ่งแวดลอมที่เกิดจาก

    โครงการที่ อบจ.เชียงใหม 

    จะดําเนินการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่ 

อบจ.เชียงใหม

จะดําเนินการ

ไมนอยกวา 

2 โครงการ/ป

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม 

มีขอมูลดานความเหมาะสม

และผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ในการดําเนินโครงการของ

อบจ.เชียงใหม ไดอยาง

เหมาะสม

สํานักการชาง

รวม 2 โครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 



- 288 -

- 288 - (ผ.01) 61 - 64 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว

เพื่อลดภาวะโลกรอน

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

    ใหแกเมืองเชียงใหม

2. เพื่อลดภาวะโลกรอน

จัดกิจกรรมปลูกตนไม

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

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

ที่ปลูก ปละ

2,000 ตน

1. จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่

    สีเขียวเพิ่มขึ้นทําใหเกิด

    สภาพแวดลอมที่ดี 

2. สภาวะโลกรอนลดลง

สํานักการชาง

2 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว

บริเวณโรงงานทําปุยหมัก

จากของเหลือใช

เพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหผูที่สนใจนําไปใชในชีวิต

ประจําวัน

จัดทําแปลงสาธิตปลูกผัก

สวนครัว บริเวณโรงงาน

ทําปุยหมักจากของเหลือใช

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูสนใจ

ศึกษาดูงาน

แปลงสาธิต

ปลูกผักสวนครัวฯ

ประชาชนผูสนใจมีความรู

ความเขาใจจากรูปแบบ

แปลงสาธิตและสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

สํานักการชาง

รวม 2 โครงการ 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

   3. ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 



- 289 -

- 289 - (ผ.01) 61 - 64  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

ทางศาสนา วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นและประเพณี

ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    กิจกรรมทางศาสนาและ

    สงเสริม อนุรักษ สืบสาน 

    ฟนฟู วัฒนธรรม ประเพณี

    ที่สําคัญของทองถิ่น

    ตามวิถีลานนาและชนเผา

2. เพื่อเสริมสรางความภาค

    ภูมิใจในความหลากหลาย

    ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต

    ลานนาและชนเผา

    ในจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    เครือขายการเฝาระวัง

    ทางวัฒนธรรมทองถิ่น

    และการขับเคลื่อนสูสังคม

    และวัฒนธรรมอาเซียน

    และโลก

1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด

    เชียงใหม

2. องคกรและเครือขายทาง

    ศาสนาและวัฒนธรรม

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    และตางประเทศ

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

กิจกรรมที่

สนับสนุนสงเสริม

ไดทั่วถึงครอบคลุม

ทุกอําเภอ

2. มีองคกร

และเครือขาย

ทางศาสนา

และวัฒนธรรม

รวมดําเนินงาน

ในทุกพื้นที่

ทั้งระดับอําเภอ

และจังหวัด

1. กิจกรรมทางศาสนา 

    วัฒนธรรมประเพณี 

    ภูมิปญญาทองถิ่นที่

    สําคัญของทองถิ่น

    ไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 

    เผยแพรและสืบสาน 

    ใหคงอยูตอไป

2. กิจกรรมที่สําคัญทาง

    ศาสนา ขนบธรรมเนียม

    ประเพณี ที่เปนเอกลักษณ

    ของลานนาไดรับการ

    ปฏิบัติสืบทอดตอไป

3. มีการขับเคลื่อนสูสังคม

    และวัฒนธรรมอาเซียน

    และโลก

สํานักการศึกษาฯ

      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4.การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

   4. ยุทธศาสตรที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.01 
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- 290 - (ผ.01) 61 - 64  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   4. ยุทธศาสตรที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แบบ ผ.01 

2 เครือขายการอนุรักษ

ฟนฟูและพัฒนามรดก

ทางวัฒนธรรมลานนาและ

เมืองประวัติศาสตรเชียงใหม

(The Sacred City of 

Chiang Mai)

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    เครือขายความรวมมือ

    การอนุรักษ ฟนฟูสืบสาน

    และพัฒนามรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนา

    และประวัติศาสตร

    เชียงใหมอันศักดิ์สิทธิ์

    และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล

2. เพื่อสงเสริมพัฒนา

    เมืองเชียงใหมสูเมือง

    มรดกโลก

3. เพื่อพลิกฟน เรียนรู

    วัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    ใหเกิดความภาคภูมิใจและ

    สืบสานคุณคาความเปน

    ลานนา

4. เพื่อแสดงความเคารพ

    สักการะแดบรรพชน

    ผูสถาปนาเมืองเชียงใหม

1. จัดพิธีรําลึกประวัติศาสตร

    และเคารพสักการะ

    แดบรรพชนในวาระ

    ครบรอบอายุเมืองเชียงใหม

2. เครือขายในการอนุรักษ

    ฟนฟูและสืบสาน

    วัฒนธรรม ประเพณีและ

    วิถีชีวิตลานนาเต็มพื้นที่

3. การพัฒนาแหลงมรดก 

    สถาปตยกรรมและ

    ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม

    ลานนาและเมือง

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    สูการนําเสนอคุณคา

    เปนแหลงมรดกโลก

600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนโครงการ

กิจกรรมที่

ใหการสงเสริม

สนับสนุน

การอนุรักษ

และสืบทอด

มรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญา

ทองถิ่นลานนา

ในพื้นที่

1. สามารถอนุรักษ ฟนฟู

    และพัฒนาแหลงมรดก

    ทางวัฒนธรรมลานนาและ

    ประวัติศาสตรเชียงใหม

    อันศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณคา

    ใหโดดเดนเปนสากล    

2. มีความพรอมในการ

    นําเสนอเมืองเชียงใหม

    ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

3. สามารถนําความรูที่ได

    มาจัดการแหลงมรดกโลก

    และเมืองศักดิ์สิทธิ์ไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ
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- 291 - (ผ.01) 61 - 64  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   4. ยุทธศาสตรที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แบบ ผ.01 

3 จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษ และพัฒนา

พื้นที่ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

(ระยะที่ 2)

1. เพื่อการปกปก รักษา

    คุมครอง ฟนฟูและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตร 

    และศิลปวัฒนธรรม 

    ของเมืองเชียงใหม

2. เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ

    ดานการอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตรและ

    วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม

    ตามแนวทางเมืองมรดกโลก

3. เพื่อกําหนดนโยบายรวมกัน

    ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการดําเนินการสนับสนุน

    การอนุรักษและพัฒนา

    พื้นที่ประวัติศาสตร

    วัฒนธรรมตามแนวทาง

    เมืองมรดกโลก

จัดทําแผนปฏิบัติการ

ดานการอนุรักษและพัฒนา

เมืองเชียงใหมตามแนวทาง

เมืองมรดกโลกของพื้นที่

เมืองเชียงใหม ภายใตกรอบ

เอกสารที่นําเสนอเมืองเชียงใหม

เขาสูบัญชีเบื้องตนเมืองมรดกโลก

ขององคการยูเนสโก

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

ดานการ

อนุรักษและ

พัฒนาพื้นที่

ประวัติศาสตร

และวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม

ตามแนวทาง

เมืองมรดกโลก

1. กรอบแนวทางการอนุรักษ 

    และพัฒนาพื้นที่ทาง

    ประวัติศาสตรและ 

    วัฒนธรรมของเมือง    

    เชียงใหม เพื่อการเตรียม

    การเสนอเมืองเชียงใหม

    เปนเมืองมรดกโลก

2. มีแนวทางการอนุรักษ  

    และพัฒนาเมืองเชียงใหม

    ที่สมดุล และมีทิศทาง

    ที่ชัดเจนเปนประโยชน

    ตอการรักษาเมืองเชียงใหม

    เพื่อเปนมรดกโลก

สํานักการศึกษาฯ
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- 292 - (ผ.01) 61 - 64  การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   4. ยุทธศาสตรที่ 4 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แบบ ผ.01 

4 ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม

เปนเครือขายเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคขององคการยูเนสโก 

(สาขาหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบาน : Craft And Folk Art)

เพื่อศึกษาวิจัยและดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําให

เมืองเชียงใหมมีศักยภาพและ

ความพรอม มีองคประกอบ

ตามหลักเกณฑเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคขององคการยูเนสโก

ในสาขาหัตถกรรมและศิลปะ

พื้นบาน

จัดทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะ

และหัตถกรรมในดานตาง ๆ

อาทิ การฝกอบรม การสัมมนา 

การจัดทําเวทีประกวด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ 

ใหกับผูที่เกี่ยวของกับ

งานศิลปหัตถกรรมในเมือง

เชียงใหม ดําเนินกิจกรรมที่

สอดคลองกับคุณสมบัติ

เมืองวัฒนธรรมสรางสรรค

ตามหลักเกณฑที่องคการ

ยูเนสโกกําหนด

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

ที่เกี่ยวของกับ

งานศิลปะและ

หัตถกรรมตาม

หลักเกณฑที่

องคการ

ยูเนสโกได

กําหนด และเมือง

เชียงใหม

สามารถใช

เปนหลักฐาน

ประกอบการเสนอ

เปนเมืองวัฒนธรรม

สรางสรรคของ

องคการยูเนสโก

จังหวัดเชียงใหมมีขอมูลโครงการ/

กิจกรรม ที่เปนหลักฐานตาม

หลักเกณฑเมืองสรางสรรคของ

องคการยูเนสโกกําหนด สามารถใช

เปนหลักฐานประกอบการสมัคร

เขารับการคัดเลือกการเปนเมือง

สรางสรรคดานหัตถกรรมและ

ศิลปะพื้นบานจากองคการยูเนสโก

ได

สํานักการศึกษาฯ

รวม 4 โครงการ 63,600,000 63,600,000 63,600,000 63,600,000
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- 293 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมสนับสนุนการปฏิรูป

การศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่

1. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

    เชิงพื้นที่ในรูปแบบภาคีและ

    สภาการศึกษาเชียงใหม

2. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและกําหนด

    ยุทธศาสตรการศึกษา

    ของจังหวัดเชียงใหม

    (War room)

3. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

    ทางการศึกษาและ

    การยกระดับคุณภาพ

    การเรียนรูตามศักยภาพ

    ของผูเรียนอยาง

    หลากหลาย

1. นักเรียนระดับการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 350,000 คน

2. สงเสริมและพัฒนาภาคี

    เครือขายเชียงใหม 

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    เชิงพื้นที่ อาทิ 

    - ประชุมสัมมนาระดม

      แนวคิด/ทรัพยากร

    - สื่อสารเพื่อการรวมเรียนรู

    - ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนา

    - สํานักเลขานุการภาคี ฯ

    - ติดตามและประเมินผล

3. จัดตั้งสภาการศึกษา

    จังหวัดเชียงใหมหรือ

    คณะกรรมการที่เรียกชื่อ

    อยางอื่น

4. สงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรม/โครงการ

    ตามแนวทางการปฏิรูป

    การศึกษาเชียงใหมเชิงพื้นที่

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. มีสภาการศึกษา

หรือคณะกรรมการ

ที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีองคประกอบ

คณะกรรมการ

จากทุกภาคสวน

ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม

2. มีแผนแมบท

การพัฒนา

การศึกษา

(Blue Print)

1. การศึกษาจังหวัดเชียงใหม

    มีมาตรฐานทัดเทียมกัน

    มีเอกลักษณและอัตลักษณ

    เชียงใหม

2. เด็กและเยาวชน

    มีคุณภาพและศักยภาพ

    ในการศึกษาตอและ

    การประกอบอาชีพ

    สูการเปนพลเมือง

    ที่เขมแข็งในการพัฒนา

    เชียงใหมในอนาคต

สํานักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

2 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู

เพื่อสรางความเขมแข็ง

ของลูกเสือชาวบาน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ

    และเจตคติดานกิจการ

    ลูกเสือใหกับกลุมลูกเสือ

    ชาวบานในจังหวัด

    เชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของกลุมลูกเสือชาวบาน

    ในการชวยกันพัฒนา

    สังคม

กลุมลูกเสือชาวบาน

ในจังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดโครงการ

สนับสนุน

สงเสริมการ

ดําเนินงาน

ของกลุม

ลูกเสือ

ชาวบาน

อยางนอย

ปละ 1 ครั้ง

1. กลุมลูกเสือชาวบาน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    มีความรู ทักษะ เจตคติ

    ที่ดีตอการทํากิจกรรม

    ของกลุมลูกเสือชาวบาน 

2. กลุมลูกเสือชาวบาน

    มีสวนรวมในการชวยเหลือ

    และพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

3 เสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนศูนยกลางของเด็ก

    และเยาวชนจังหวัด

    เชียงใหมในการดําเนินงาน

    ดานการสงเสริม สนับสนุน

    และพัฒนาตลอดจนปองกัน

    และแกไขปญหา เด็กและ

    เยาวชนในทุกระดับ

2. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน

    การพัฒนาการเรียนรู

    ทักษะชีวิตใหกับเด็ก

    และเยาวชน

3. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม

    พื้นที่สรางสรรค เปดโอกาส

    ใหเด็กและเยาวชนได

    แสดงออกซึ่งความคิดเห็น

    ความรูและความสามารถ

    ตามความถนัดและสนใจ

    รวมทั้งการรายงาน

    สถานการณเด็กและเยาวชน

    ในสังคมที่เกิดขึ้น

    ตามความจริง

4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหมตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ 4 ป

    (พ.ศ. 2559 - 2562)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็กเยาวชน

เชียงใหมมี

กิจกรรม

สรางสรรค

ในภาพรวมระดับ

จังหวัด

เชียงใหม

2. มีการสราง

เครือขาย

ความรวมมือ

ระหวางสถาบัน

หนวยงาน

1. จังหวัดเชียงใหม

    มีศูนยกลางการทํางาน

    การประสานงาน สงเสริม

    สนับสนุนการพัฒนาเด็ก

    และเยาวชนของจังหวัด

    เชียงใหมอยางเปน

    รูปธรรมและยั่งยืน

2. มีการพัฒนาองคความรู

    ทักษะ ประสบการณ

    ที่สําคัญใหเด็กและ

    เยาวชน

3. เด็กและเยาวชน

    เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

    และประสบการณที่เปน

    ประโยชนและนําไปใช

    ใหเกิดประโยชนตอการ

    จัดกิจกรรมสรางสรรค

4. มีการพัฒนาเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    ของจังหวัดเชียงใหม

    ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ 4 ป

    (พ.ศ. 2559 - 2562)

สํานักการศึกษาฯ1. สงเสริมสนับสนุน

    และพัฒนาดําเนินการ

    กลุมเด็กและเยาวชน

    จังหวัดเชียงใหม ดังนี้

    - จัดตั้งและพัฒนา

      กลุมเด็กและเยาวชน

      จังหวัดเชียงใหม

      ในรูปแบบ "ศูนยเยาวชน"

      กลุมโซน 3 โซน         

      (เหนือ กลาง และใต)

    - จัดกิจกรรม สงเสริม

      สนับสนุน และพัฒนาเด็ก

      และเยาวชนในเขตจังหวัด

      เชียงใหม

2. จัดซื้อครุภัณฑและวัสดุ

    ในการใหบริการเด็ก

    เยาวชน และประชาชน

    ที่มาใชบริการศูนยเยาวชน

    อบจ.เชียงใหม

    และคาใชจายที่เกี่ยวของ

    สนับสนุนการดําเนินของ

    ศูนยฯ ประกอบดวย

    - คาบริการสื่อสารและ

      โทรคมนาคม

    - เครื่องคอมพิวเตอร

      สําหรับงานสํานักงาน

      พรอมอุปกรณ 

      และเครื่องสํารองไฟฟา

      จํานวน 6 ชุด

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อทอง

      และหลังสวนลาง 

      จํานวน 1 เครื่อง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อ

      ตนขาดานหนา

      และดานหลัง 

      จํานวน 1 เครื่อง

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อ

      ทองสวนขาง

      จํานวน 1 เครื่อง

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อ

      ตนแขนดานหนา

      และดานหลัง  

      จํานวน 1 เครื่อง

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อ

      ไหลและหลังสวนบน

      จํานวน 1 เครื่อง

    - อุปกรณฝกกลามเนื้อ

      ทองสวนขางซาย

      และขวา 

      จํานวน 1 เครื่อง

    - อุปกรณเสริมสราง

      ความแข็งแรงกระดูก

      จํานวน 1 เครื่อง

    - เครื่องวัดสวนสูง 

      จํานวน 1 เครื่อง

    - เครื่อวัดความดันโลหิต 

      จํานวน 1 เครื่อง

    - เครื่องชั่งน้ําหนักและ

      วิเคราะหไขมัน  

      จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เสริมสรางการเรียนรู

และทักษะชีวิตของเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

    - เครื่องวัดความแข็งแรง

      กลามเนื้อแขนแบบเข็ม

      จํานวน 1 เครื่อง

    - เครื่องวัดความจุปอด

      แบบเข็ม     

      จํานวน 1 เครื่อง 

    - เครื่องวัดแรงเหยียด

      หลังและขาแบบเข็ม

      จํานวน 1 เครื่อง

    - เครื่องวัดความออนตัว

      ดานหนา     

      จํานวน 1 เครื่อง

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

4 โรงเรียนผูปกครอง 1. เพื่อใหผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    พฤติกรรมเด็กและสามารถ

    สงเสริมพัฒนาการเด็ก

    ตามชวงวัยได

2. เพื่อเสริมสรางความเขาใจ

    ในบทบาทและทัศนคติ

    ในการจัดการศึกษา

    เพื่อชีวิตและการมีงานทํา

    เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม

3. เพื่อสรางความรวมมือ

    ระหวางโรงเรียนและ

    ผูปกครองในการพัฒนาเด็ก

    รับทราบกลไกปญหา

    และพัฒนาการเด็ก

    ตามชวงวัย

อบรมใหความรูแกผูปกครอง

นักเรียนของสถาบันการศึกษา

ทุกประเภท ทุกสังกัดในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม จํานวน

110,000 คน

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

ที่เขารวมอบรม 

รอยละ 80 ขึ้นไป

1. ผูปกครองนักเรียน

    มีความรู ความเขาใจ

    ที่ถูกตอง สามารถดูแลเด็ก

    ไดอยางเหมาะสม

2. ผูปกครองเขาใจในบทบาท

    และมีทัศนคติใหมในการจัด

    การศึกษาเพื่อชีวิตฯ

3. โรงเรียนและผูปกครอง

    มีความรวมมือในการพัฒนา

    เด็กรวมกันอยางตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การเรียนรู การพัฒนา

    ทักษะและคุณภาพชีวิต

    ประชาชน

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมทาง

    การศึกษาในระบบ

    นอกระบบและตามอัธยาศัย

    ขององคกรเครือขาย

    ทางการศึกษา

3. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    การจัดการเรียนการสอน

    โดยใชสื่ออุปกรณ

    เทคโนโลยีทางการศึกษา

4. เพื่อเสริมสรางโอกาส

    การเขาถึงแหลงเรียนรู

    และวิถีการเรียนรูที่ดี

    มีมาตรฐานแกเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน

    นักศึกษา ประชาชน

    ทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม

2. เครือขายองคกรและ

    สถาบันทางการศึกษา

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

     และตางประเทศ

3. สงเสริมและสนับสนุน

    โครงการตามแนวทาง

    ปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหมเชิงพื้นที่

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1.จํานวนกิจกรรม/

โครงการ

ที่จัดสงเสริม

สนันสนุน

การศึกษา

ทั้ง 3 ระบบ

อยางทั่วถึง

ทุกพื้นที่และ

ทุกชวงวัย

2. สัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

ภาพรวม

จังหวัดสูงขึ้น

อยางตอเนื่อง

1. ประชาชนมีทักษะ

    การเรียนรูและทักษะชีวิต

    เปนพลเมืองเชียงใหม

    ที่มีศักยภาพ

2. ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม ไดรับการพัฒนา

    และสงเสริมการศึกษา

    ทั้งในระบบ นอกระบบ

    และตามอัธยาศัย

3. มีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี

    ทางการศึกษาและ

    แหลงเรียนรูที่สามารถ

    สนับสนุนการจัดการเรียน

    การสอนไดอยางมี

    ประสิทธิภาพและ

    หลากหลาย

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6 พัฒนาความรู/ทักษะ

ดานการศึกษา อาชีพและ

บุคลิกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเสริมสรางความรู

    ความสามารถและเพิ่มทักษะ

    ดานการศึกษา อาชีพ

    บุคลิกภาพใหแกนักเรียน

    นักศึกษา ประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสรางความรวมมือ

    ระหวางหนวยงาน

    ทุกภาคสวนในการ

    แนะแนวทางดาน

    การศึกษา อาชีพและ

    ความสามารถในทุกระดับ

อบรมใหความรูและจัดศึกษา

ดูงานใหแกนักเรียน นักศึกษา

ประชาชนของทุกสถาบัน

การศึกษา ทุกสังกัดพื้นที่

และชุมชนทองถิ่นทุกแหง

ในจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 1,000 คน

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

นักศึกษา

ประชาชน

ที่เขารวมกิจกรรม

รอยละ 80

1. นักเรียน นักศึกษา

    ประชาชนไดแนวทาง

    การพัฒนาตนเอง

    ดานการศึกษา อาชีพ

    ตลอดจนเลือกประกอบ

    อาชีพไดเต็มตามศักยภาพ

    และตามความสามารถ

    ของตนเอง

2. เกิดความรวมมือระหวาง

    นักเรียน นักศึกษา

    ประชาชนและหนวยงาน

    ทุกภาคสวนในการแนะแนว

    ทางการศึกษา อาชีพ และ

    บุคลิกภาพในทุกระดับ

สํานักการศึกษาฯ



- 301 -

- 301 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

7 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

เชียงใหมสูโรงเรียนในสังกัด

๑. เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก 

    ความตระหนักและ

    กระบวนทัศนใหม

    (Mindset) ตามแนวทาง

    ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม

    สูการนําไปปฏิบัติ

    ในโรงเรียนอยางเปน

    เอกภาพ

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    กลไกการบริหารจัดการ

    และการนิเทศติดตาม 

    และสรางวัฒนธรรม

    การเรียนรูรวมกันตาม

    แนวทางและเปาหมาย

    การขับเคลื่อนการปฏิรูป

    การศึกษาและมาตรฐาน

    การศึกษาที่กําหนด

๓. เพื่อสรางความเขมแข็ง

    ของเครือขายและการมี

    สวนรวมปฏิรูปการศึกษา

    และพัฒนาโรงเรียนในสังกัด

จัดระบบกลไกในการขับเคลื่อน

ปฏิรูปการศึกษาสูโรงเรียน

ในสังกัด อาทิ

 - พัฒนาระบบการวางแผน

   กําหนด เปาหมาย งบประมาณ

   และทรัพยากรเพื่อการศึกษา

   ของโรงเรียน

 - พัฒนาระบบเครือขายขอมูล

   สารสนเทศและการสื่อสาร

 - จัดตั้งคณะกรรมการ

   ขับเคลื่อนตามระบบและ

   นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

 - จัดอบรม สัมมนา

   เชิงปฏิบัติการและพัฒนา

   ทีมงาน

 - จัดรณรงค สื่อสาร ประชา

   สัมพันธขอมูลสูสาธารณะ

 - จัดสงเสริมการบริหาร

   จัดการองคกรเครือขาย

   ผูจัดการศึกษาและ

   แหลงการเรียนรู

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. บุคลากร

ที่มีความเขาใจ

และรวมคิด

รวมทํางาน

ดานการปฏิรูป

การศึกษา

รอยละ 80

2. ระดับ

การรับรู

และการมี

สวนรวม

อยูในระดับ

มากขึ้น

รอยละ 80

3. ระดับ

ความพึงพอใจ

ในกลไก

การบริหาร

การนิเทศก 

ติดตามและ

การใชงบประมาณ

เกิดประโยชน

คุมคา

1. โรงเรียนในสังกัดและ

    สํานักการศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม มีกลไก

    การเรียนรูรวมกัน

    ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป

    การศึกษาสูการปฏิบัติ 

    อยางมีประสิทธิภาพ 

    และมีสวนรวม 

2. มีการเชื่อมโยงเครือขาย

    การปฏิรูปการศึกษารวมกัน

    ทุกระดับและหนุนเสริม

    ความเขมแข็งใหแกภาคี

    เชียงใหมเพื่อการปฏิรูป

    การศึกษา

3. มีองคความรูใหมๆ ที่เกิด

    จากการปฏิบัติงานรวมกัน

    และมีการายงาน

    สูสาธารณะ

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

8 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

โรงเรียน อบจ.เชียงใหม

สูสถานศึกษา World Class 

Standard School

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร

    สถานศึกษาที่เทียบเคียง

    หลักสูตรมาตรฐานสากล

2. เพื่อยกระดับการจัด

    การเรียนการสอน

    เทียบเคียงหลักสูตร

    มาตรฐานสากล

3. เพื่อยกระดับการบริหาร

    จัดการดวยคุณภาพ

    พัฒนาศักยภาพของ

    องคกรใหไดมาตรฐาน

    สากล สอดคลองเหมาะสม

    กับบริบทของตนเอง

จัดสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน

สังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนมีการพัฒนา

    หลักสูตรและการสอน

    ที่สงเสริมการพัฒนา

    ผูเรียนใหมีศักยภาพ

    เปนพลโลกโดยใช

    สารสนเทศรอบดานของ

    โรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาหลักสูตร

2. ผูบริหารและครูสามารถ

    ใชภาษาตางประเทศ

    ในการสื่อสารและใช

     เทคโนโลยีสารสนเทศ

    ในการจัดการเรียนการสอน

    ตลอดจนมีโอกาสเขารวม

    กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

    ทั้งในและตางประเทศ

3. นักเรียนมีสมรรถนะ

    สําคัญตามหลักสูตร

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    พุทธศักราช 2541

700,000 700,000 700,000 700,000 รอยละของ

นักเรียน

ที่ผานการ

ประเมิน

สมรรถนะ

สําคัญตาม

หลักสูตร

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 

2541

1. โรงเรียนมีการพัฒนา

    หลักสูตรและการสอน

    ที่สงเสริมการพัฒนา

    ผูเรียนใหมีศักยภาพ

    เปนพลโลกโดยใช

    สารสนเทศรอบดานของ

    โรงเรียนเปนฐานในการ

    พัฒนาหลักสูตร

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและ

    สามารถนําโรงเรียน

    สูการเปนมาตรฐาน

    ในการพัฒนาหลักสูตร

3. ครูผูสอนมีความรู

    ความสามารถดานใช

    ภาษาตางประเทศ

    ในการสื่อสารการจัด

    การเรียนการสอน 

    ใชสื่อนวัตกรรม 

    และการวิจัยเพื่อพัฒนา

    ผูเรียนอยางตอเนื่อง

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

9 สงเสริมทรัพยากรและปจจัย

ความพรอมเพื่อประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.เชียงใหม

1. เพื่อจัดสรรทรัพยากร

    ครุภัณฑยานพาหนะ

    ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการศึกษาให

    โรงเรียนในสังกัด

2. เพื่อสรางคุณภาพและ  

    มาตรฐานในการจัดบริการ

    บริหารการศึกษา

    และจัดการเรียนรู

3. เพื่อจัดบริการและอํานวย

    ความสะดวกคลองตัว

    ในการปฏิบัติราชการและ

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

รถบรรทุก ขนาด 6 ลอ 4 ตัน

พรอมติดตั้งกระบะไมหุมเหล็ก

และหลังคาโดยสาร

ที่นั่ง 3 แถว จํานวน 1 คัน

(สําหรับโรงเรียนบานแมงอน

ขี้เหล็ก)

2,000,000 - - - จํานวนนักเรียน

และบุคลากรที่

ไดรับประโยชน

จากการใช

ครุภัณฑ

ยานพาหนะ

1. มีครุภัณฑยานพาหนะ

    สําหรับใชในการ

    เพิ่มประสิทธิภาพ

    การจัดการศึกษาใหโรงเรียน

    ในสังกัด

2. การจัดการบริการ

    บริหารการศึกษาและ

    การจัดการเรียนรู

    มีคุณภาพและมาตรฐาน

3. สามารถบริการและ

    อํานวยความสะดวกในการ

    ปฏิบัติราชการและ

    การจัดการเรียนรูของครู

    และนักเรียนนอกพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

10 สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ทุกคนไดรับโอกาส

    ทางการศึกษา   

    อยางเต็มศักยภาพ 

    โดยการจัดบริการการศึกษา

    โดยไมเสียคาใชจาย

    ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

    การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อสนับสนุนใหโรงเรียน

    บริหารจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบถูกตอง

    ทันกับความตองการ

    รวมทั้งเปนการลดภาระ

    คาใชจายและลดชองวาง  

    ทางการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 

ใหกับ

๑. โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๒. โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

๓. โรงเรียนตนแกวผดุง

     พิทยาลัย

๔. โรงเรียนบานศาลา

เชน

- คาจัดการเรียนการสอน

  (รายหัว)

- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

- คาอุปกรณการเรียน

- คาเครื่องแบบนักเรียน

- คาหนังสือนักเรียน

                ฯลฯ

13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 รอยละของ

ผูที่ไดรับประโยชน

จากโครงการ

สนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

ตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบ

การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

๑. นักเรียนทุกคนไดรับ

    สนับสนุนคาใชจาย

    ในการศึกษาตามรายการ

    ที่กําหนดอยางเทาเทียม

    และมีความพรอม

    ในการศึกษาเลาเรียน 

๒. โรงเรียนจัดการศึกษา

    อยางเปนระบบ 

    มีประสิทธิภาพ 

    ทันกับสถานการณ

    และลดภาระคาใชจาย

    ในการจัดซื้ออุปกรณ 

    เครื่องแบบนักเรียน

    ใหแกผูปกครอง

สํานักการศึกษาฯ



- 305 -

- 305 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

11 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

สูมาตรฐานวิชาชีพและบริบท

การศึกษาศตวรรษใหม

1. เพื่อปรับกระบวนทัศนและ  

    เพิ่มพูนประสบการณใหม

    ในการพัฒนาองคกร

    ทางการศึกษา

2. เพื่อฝกอบรมและยกระดับ

    ความรู ความสามารถ

    ในการจัดการศึกษาและ

    การเรียนรูสูบริบทใหม

    ในศตวรรษที่ 21

3. เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ  

    จรรยาบรรณครูและ

    เชิดชูเกียรติผูประกอบ

    วิชาชีพทางการศึกษา

1. สงเสริมการฝกอบรมและ  

    พัฒนาสมรรถนะและ

    บทบาทการจัดการศึกษา

    ในบริบทโลกใหม 

    ตามแนวทางปฏิรูป

    การศึกษา การสงเสริม

    ชุมชนการเรียนรู

    สูวิชาชีพครู (PLC)

    การสรางเครือขายครู

    แกนนําดานตาง ๆ เปนตน

2. จัดงานวันครูและ

    ยกยองเชิดชูเกียรติ

    และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. จัดสงเสริมประสิทธิภาพ

    การบริหารงานบุคคล

    ครูโรงเรียนในสังกัด

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

บุคลากร

ทางการศึกษา  

มีความสามารถ

จัดการศึกษาและ

การเรียนรู

สูบริบทใหม 

ไดตามบทบาท

หนาที่

ไมนอยกวา

รอยละ 80

2. ครูและ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

รอยละ 50 

เปนผูนํา

การเปลี่ยนแปลง

จนไดรับการ

เชิดชูเกียรติ

ในระดับตางๆ

1. ครูและบุคลากร

    ทางการศึกษา มีความ 

    สามารถในการจัดการศึกษา

    ในระดับมืออาชีพ 

    เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

    มีผลงาน นวัตกรรม

    เรียนรูที่สอดคลอง ตามบริบท

    การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2. นักเรียนไดรับการ

    ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน 

    ใหมในการเรียนรูดวยวิธีการ

    ที่หลากหลาย

3. อบจ.เชียงใหม มีครูเกง 

    ดี และมีจิตวิญญาณ

    ของความเปนครูทองถิ่น

สํานักการศึกษาฯ
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- 306 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

12 เสริมสรางอัตลักษณและ

ศักยภาพนักเรียน

อบจ.เชียงใหม

๑. เพื่อปลูกฝงและเสริมสราง 

    ทัศนคติกรอบคิดแบบเติบโต

    ในการเรียนรูดวยตนเองและ

    การพัฒนา/ผลิตสิ่งใหมๆ

    ที่ทาทาย

๒. เพื่อสงเสริมการพัฒนา

    คุณภาพนักเรียนใหมี

    คุณลักษณะพื้นฐาน

    ตามชวงวัยและมาตรฐาน

    คุณภาพการศึกษา

    อยางทั่วถึง

๓. เพื่อเสริมสรางศักยภาพ

    และอัตลักษณแหง

    การสรางสรรค

    แกนักเรียนกลุมแกนนํา

    ดานตางๆ

๑. สงเสริมการเขารวมกิจกรรม 

    ทางวิชาการและพัฒนา

    นักเรียนกับองคกร/

    เครือขาย/กรมสงเสริม ฯ

    ในระดับจังหวัด/ภาค/  

    ประเทศ/ตางประเทศ

๒. จัดสงเสริมพัฒนาอัตลักษณ

    ทองถิ่นคุณลักษณะและ

    ขีดความสามารถทางการ

    เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

    (3R7C) ของนักเรียน

    ทุกระดับ

๓. สงเสริมศักยภาพเครือขาย 

    แหงความสรางสรรค

    แกเครือขายกลุมนักเรียน

    แกนนําดานตางๆ อาทิ 

    สภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา

    นักเรียนทุน อบจ. 

    นักเรียนคนเกง 

    นักเรียนเถาแกนอย ฯลฯ 

    ตลอดจนนักเรียนที่มี

    ความตองการพิเศษ

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1. รอยละของ

นักเรียน/ผูเขารวม

โครงการที่ไดรับ

ประโยชนจาก

การเสริมสราง

อัตลักษณและ

ศักยภาพนักเรียน

องคการบริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

2. รอยละ

ของนักเรียน

ที่มีผลงาน/

โครงงาน/

รางวัลจากการ

ใฝเรียนรู

ดวยศักยภาพ

ของตนเอง

3. จํานวน

เครือขาย

นักเรียนแกนนํา

ดานตางๆ 

ที่รวมคิด

รวมพัฒนา

อยางหลากหลาย

๑. นักเรียนมีคานิยมอันดีงาม

    และทัศนคติที่ดีตอ

    การเรียนรูแนวใหม

    เพื่อชีวิตและสัมมาชีพ

๒. นักเรียน อบจ.เชียงใหม

    มีอัตลักษณและอัจฉริยภาพ

    ความสามารถเปนพลเมือง

    เชียงใหมที่เติบโต

    เปนผูใหญสามารถตอยอด

    การทํางานและการเรียนรู

    ไดตลอดชีวิต

สํานักการศึกษาฯ
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- 307 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

13 สงเสริมการจัดการศึกษา

และเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน

ทองถิ่น

๑. เพื่อสงเสริมเครือขายและ

    การพัฒนาการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    ของโรงเรียนในสังกัด 

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม (SBMLD)

๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอม

    ทางการศึกษาและ

    แหลงเรียนรูเอื้อตอการ

    พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงและภูมิปญญา

    ทองถิ่น

๓. เพื่อสงเสริมบทบาท

    สถานศึกษาในการ

    จัดการศึกษาตลอดชีวิต

    ทั้ง 3 รูปแบบ ใหชุมชน

    ผูปกครองและเด็ก เยาวชน

๑. สงเสริมการมีสวนรวมและ

    พัฒนาเครือขาย

    คณะกรรมการสถานศึกษา

    บุคลากรทางการศึกษา 

    ผูปกครอง นักเรียน 

    และศิษยเกาโรงเรียน

    ในสังกัด แนวทางการปฏิรูป

    การศึกษาของจังหวัด

    เชียงใหม

๒. สงเสริมและพัฒนา

    สภาพแวดลอมทาง

    การศึกษาและแหลงเรียนรู

    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงและภูมิปญญา

    ทองถิ่น

๓. สงเสริมการฝกอบรมพัฒนา

    และใหความรูทักษะ

    ที่จําเปนในการดํารงชีวิต

    ทักษะอาชีพและทักษะ

    ความเปนพลเมืองเชียงใหม

    แกผูปกครอง  ชุมชนและ

    ประชาชนในพื้นที่

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 ๑. จํานวน

โรงเรียนที่นําแผน

SBMLD อยาง

มีประสิทธิภาพ

๒. จํานวน

แหลงเรียนรู

ทั้งในและนอก

สถานศึกษาทีมี

การใชบริการ

๓. จํานวน

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

บุคลากร

ทางการศึกษา

และผูปกครอง

นักเรียนโรงเรียน

โรงเรียนในสังกัด

อบจ.เชียงใหม

ที่เขารวมเครือขาย

สามารถทํางาน

อยางมี

ประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับ

แนวทาง

ปฏิรูปการศึกษาของ

จังหวัดเชียงใหม

๑. สถานศึกษาในสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม นําการบริหาร

    โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

    ในการพัฒนาทองถิ่น    

    (SBMLD) มาใชได

    อยางมีประสิทธิภาพ

๒. นักเรียนและประชาชน

    สามารถใชแหลงเรียนรู

    ทั้งในและนอกสถานศึกษา

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

     และตอเนื่องตลอดชีวิต

3. โรงเรียนในสังกัดทั้ง 

    4 แหง สามารถจัด

    การศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ

    เพื่อแกปญหาและ

    ตอบสนองตอความตองการ

    ของประชาชนในการพัฒนา

    ทองถิ่นไดอยางยั่งยืน

สํานักการศึกษาฯ
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- 308 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

14 สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู

สูทักษะศตวรรษที่ 21

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

๑. เพื่อสงเสริมคุณภาพ

    การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

    และการเรียนรูสูชีวิตจริง

    ในโรงเรียนและชุมชน

    ใหทั่วถึงกลุมผูเรียน

    ทุกชวงวัย ในเขตพื้นที่

    บริการของโรงเรียน

๒. เพื่อสงเสริมนโยบายแหงรัฐ

    ในการพัฒนาคุณภาพ

    การศึกษาและกิจกรรม

    การเรียนรูของเด็กและ

    เยาวชนในสถานศึกษา

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ

    การใชสื่อเทคโนโลยี

    สารสนเทศและแหลงเรียนรู

    ของครูและนักเรียนอยาง

    สรางสรรคและหลากหลาย

๑. สงเสริมใหครูและนักเรียน

    ในการจัดการเรียนรู

    โดยใชสื่อนวัตกรรม

    เทคโนโลยี เครือขายสังคม

    online และแหลงการเรียนรู

    ในโรงเรียนและชุมชน อาทิ

    - สงเสริมศูนยการเรียนรู 

      สําหรับเด็กปฐมวัย

      ใหครบทุกโรงเรียน

    - สงเสริมการเรียนรู

      โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

      (BBL)

    - สงเสริมการผลิต

      งานสรางสรรค

      ดวยวิทยาศาสตรและ

      เทคโนโลยี

๒. สงเสริมการคัดกรองขอมูล

    ผูเรียนโรงเรียนในสังกัด

    เพื่อสงเสริมพัฒนาและ

    การเรียนรูสูทักษะศตวรรษ

    ที่ ๒๑ และสัมมาชีพ

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

จํานวนครูผูนํา

การเปลี่ยนแปลง

ในบทบาทใหม

โดยสงเสริม

การเรียนรู 

สรางแรง

บันดาลใจ

ดึงศักยภาพ

ปลูกฝงความคิด

สรางสรรคและ

เตรียมทักษะ

ความรูใน

ศตวรรษใหม

ใหกับนักเรียน

2. รอยละ

ของจํานวน

นักเรียนที่มี

โครงงานที่

เกิดจากการ

ลงมือทํา

ดวยตนเอง

รอยละ 50

ขึ้นไปในแตละ

โรงเรียน

๑. เกิดการปฏิรูปการเรียนรู

    ในโรงเรียนทั้งระบบ

    ผานกิจกรรมและ

    แหลงเรียนรูที่หลากหลาย

๒. นักเรียนมีทักษะพื้นฐาน

    ในการเรียนรูยุคใหม

    ดวยตนเองรอบดาน

    โดยใชสื่อเทคโนโลยี

    สารสนเทศในการสรางสรรค

๓. นักเรียนไดรับการ

    เพิ่มโอกาสในการรับบริการ

    ดานการศึกษาทุกระดับ/

    ประเภท และคนพบความ

    ถนัดของตนเอง

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

15 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู

โรงเรียนในสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1.  เพื่อสงเสริมระบบนิเทศ

     การศึกษาและกระบวนการ

     เรียนรู

๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

    การเรียนรู

จัดสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน

สังกัด 4 โรงเรียน ดังนี้

๑. สงเสริมระบบนิเทศ

    การศึกษาและการเรียนรู

๒. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู 

    วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

    วิศวกรรมศาสตร และ  

    คณิตศาสตร (STEM) 

    ภาษาตางประเทศ (อังกฤษ

    ภาษาจีน) และเทคโนโลยี

    สารสนเทศของนักเรียน

๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนทุกกลุมสาระ

    การเรียนรูใหได มาตรฐาน  

    คุณภาพระดับชาติ

๔. ปรับหลักสูตร 

    จัดกระบวนการเรียนการสอน

    และประเมินผลแนวใหม 

    ตามจุดเนน

๕. จัดแลกเปลี่ยนนวัตกรรม

    การเรียนรูในสถานศึกษา

๖. สงเสริมคุณภาพการจัดการ 

    ศึกษาและการจัดกิจกรรม 

    การพัฒนาคุณลักษณะ

    ที่พึงประสงคตามจุดเนน 

    นักเรียนระดับปฐมวัย 

    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    และการศึกษาพิเศษ

    ตามนโยบาย

400,000 400,000 400,000 400,000 รอยละของนักเรียน

ที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

สูงขึ้น

๑. สํานักการศึกษาฯ และ

    โรงเรียน มีระบบนิเทศ

    การศึกษาและการเรียนรู 

๒. โรงเรียนในสังกัดองคการ  

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    จัดการศึกษาไดอยางมี 

    คุณภาพ ตามมาตรฐาน

สํานักการศึกษาฯ



- 310 -

- 310 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

16 มหกรรมการจัดการศึกษา

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมทักษะ

    ทางวิชาการและ

    การเรียนรูใหกับนักเรียน

    ในสังกัดองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    ในสังกัดเขารวมการแขงขัน  

    ทักษะทางวิชาการและ

    การเรียนรูโรงเรียน 

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

    (มหกรรมการศึกษาองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การศึกษาโรงเรียนในสังกัด

    ใหมีมาตรฐานและสูสากล

1. จัดแขงขันทักษะ

    ทางวิชาการระดับ    

    อบจ.เชียงใหม

2. เขารวมแสดงผลงาน

    และการแขงขันทักษะ

    ทางวิชาการในงาน

    มหกรรมการจัด

    การศึกษาทองถิ่นระดับภาค 

    และระดับประเทศ

3. สงเสริมการเขารวม

    การแขงขันทักษะ

    ความสามารถนักเรียน

    สูระดับนานาชาติ

4. รวมเปนเจาภาพจัดงาน

    มหกรรมการจัดการศึกษา

    ทองถิ่นระดับภาคเหนือ

700,000 700,000 700,000 700,000 1. นักเรียนมี

ความสามารถและ

ทักษะทางดาน

วิชาการและการ

เรียนรู

2. โรงเรียนในสังกัด

องคการบริหารสวน

จังหวัดมีคุณภาพ

และมาตรฐานใน

ดานวิชาการ

1. นักเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    มีทักษะทางดานวิชาการ

    และการเรียนรูที่เพิ่มขึ้น

2. นักเรียนในสังกัดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    ไดเขารวมการแขงขันทักษะ

    ไดเพิ่มประสบการณ

    ในการเรียนรูดานตาง ๆ

3. โรงเรียนในสังกัดองคการ   

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

    สูสากล

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

17 พัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการประสานงาน

วิชาการระดับจังหวัด 

และการจัดทําสรุปประมวลผล

การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัด

การศึกษาทองถิ่นที่ 15 

(ภาคเหนือตอนบน 1)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

    การจัดการศึกษาของ

    คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    ไดแลกเปลี่ยน

    ประสบการณในดาน

    การสงเสริม สนับสนุน

    การจัดการศึกษา

    ศึกษาทองถิ่นที่เปนระบบ

3. เพื่อจัดทําสรุปประมวลผล

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายใน

    สถานศึกษาสังกัด

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นระดับกลุมจังหวัด

    การศึกษาทองถิ่นที่ 15

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

1. คณะกรรมการประสาน

    งานวิชาการระดับจังหวัด

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือ

    ตอนบน 1) ไดแก

    จังหวัดเชียงใหม

    จังหวัดลําปาง

    จังหวัดลําพูนและ

    จังหวัดแมฮองสอน

2. ศึกษานิเทศก /

    นักวิชาการ /ผูไดรับ

    มอบหมายใหรับผิดชอบ

    การประเมินคุณภาพ

    การศึกษาภายใน

    สถานศึกษาขององคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15 

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

3. บุคลากรในสํานัก

    การศึกษา ศาสนา

    และวัฒนธรรม

    อบจ.เชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 รายงานผล

การประเมิน

คุณภาพ

การศึกษา

สถานศึกษา

สังกัด อปท.

กลุมจังหวัด

การศึกษา

ทองถิ่นที่ 15

1. คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    และผูที่เกี่ยวของ

    ไดรับการพัฒนา

    ศักยภาพอยางตอเนื่อง

2. คณะกรรมการ

    ประสานงานวิชาการ ฯ

    ไดแลกเปลี่ยน

     ประสบการณในดาน

     การสงเสริม สนับสนุน

     การจัดการศึกษาทองถิ่น

     ที่เปนระบบ

3. องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นที่จัดการศึกษา

    กลุมจังหวัดการศึกษา

    ทองถิ่นที่ 15

    (ภาคเหนือตอนบน 1)

    ไดนําสรุปผลการประเมิน

    ไปใชในการวางแผน

     พัฒนาการศึกษา

     ในโอกาสตอไป

สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

18 สงเสริมการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา

1. เพื่อใหนักเรียนมีความรู

    ความเขาใจและเกิด

    ความตระหนัก รูเทาทัน

    ปญหายาเสพติด

    ในสถานศึกษาและในพื้นที่

2. เพื่อเสริมสรางนักเรียนและ

    ครูแกนนําในการรณรงค

    ปองกันและแกไขปญหา

    ยาเสพติดในสถานศึกษา

3. เพื่อเสริมสรางใหนักเรียน 

    ครูและบุคลากรในโรงเรียน

    จัดทําแผนกิจกรรม

    รณรงคตอตานยาเสพติด

    อยางตอเนื่องในสถาน

    ศึกษาและเครือขายพื้นที่

    ตามนโยบายของรัฐบาล

4. เพื่อสรางการมีสวนรวม

    การขับเคลื่อนการปฏิรูป

    การศึกษาในจังหวัด

    เชียงใหมในการพัฒนา

    เด็กและเยาวชนให

    เทาทันการเปลี่ยนแปลง

1. ตอยอดทุนเดิมของ

    กลุมครู/นักเรียน

    เชน ทํากิจกรรม/

    ผลงานตอสาธารณะ/

    เครือขายในพื้นที่/

    จังหวัด

2. สรางเครือขายใหม 

    หรือหากลุม เปาหมายใหม

    ที่เสี่ยง (รวบรวม/

    สํารวจหาขอมูลจริง

    ในโรงเรียนเพิ่ม)

3. ติดตามแผนกิจกรรม

    ที่แตละโรงเรียน

    มารวมบูรณาการรวมกัน

    หรือขับเคลื่อน

    การดําเนินงาน 

    โดยจัดสรรงบประมาณ

    ใหแตละกลุมดําเนินงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 1. จํานวนโครงการ/

กิจกรรมในแผน

ปองกันและแกไข

ปญหา

ยาเสพติด

ที่ไดดําเนินการ

แลวเสร็จ

ในแตละป

2. รอยละของ

ครูและนักเรียน

ที่ไดรับประโยชน

จากการจัด

สงเสริมปองกัน

และแกไขปญหา

ยาเสพติด

ในสถานศึกษา

1. นักเรียน และครูแกนนํา

    มีความรู และทักษะ

    ในการรณรงคปองกัน

    และแกไขปญหายาเสพติด

    ในสถานศึกษาและ

    เครือขายพื้นที่

2. มีการรายงานผลและ

    ขอมูลสําคัญในการรณรงค

    ปองกัน และแกไข

    ปญหายาเสพติด

    ในสถานศึกษา

สํานักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

19 ศูนยการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัย

1. เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจัก

    คิดวิเคราะหจากการเรียนรู

    ดวยประสบการณจริง

2. เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัย

    ไดรับการพัฒนาในดาน

    รางกาย อารมณ  จิตใจ

    สังคมและสติปญญา

    โดยผานศูนยการเรียนรูฯ

3. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ในการเรียน การสอนของ

    เด็กปฐมวัย

สงเสริมการเรียนรูสําหรับ

เด็กปฐมวัยใหกับโรงเรียน

ในสังกัด ตามแนวทาง

ที่กรมสงเสริการปกครอง

ทองถิ่นกําหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ

ของผูปกครอง

เด็กปฐมวัย

ที่เขารวมใช

บริการในศูนย

1. เด็กปฐมวัยมีวัสดุ 

    อุปกรณเพียงพอ

    ตอการเรียนรู

2. เด็กปฐมวัยมีความพรอม

    ในการเรียนในระดับชั้น

    ตอไป

3. เด็กปฐมวัยไดรับการพัฒนา

    ในดาน รางกาย อารมณ 

    จิตใจ สังคมและสติปญญา

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

20 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

8,200,000 8,250,000 8,300,000 8,550,000 1. รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริหาร

ใหเกิดประโยชน

สามารถเบิกจาย

ตามแผนงาน

งบประมาณ

รอยละ 80 ขึ้นไป

2. รายงานผล

การดําเนินงาน

โครงการประจําป

ของโรงเรียน

ตอตนสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

21 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ  แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียน ร.ร.แมอายวิทยาคม

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน ๗๒๐ คน ๆ ละ 

30 บาท จํานวน  200 วัน

4,320,000 4,400,000 4,500,000 4,600,000 จํานวนนักเรียน

ที่มีฐานะยากจน

ที่ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

    กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

22 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

4,830,000 5,130,000 5,200,000 5,250,000 1. รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริหาร

ใหเกิดประโยชน

สามารถเบิกจาย

ตามแผนงาน

งบประมาณ

รอยละ 80 ขึ้นไป

2. รายงานผล

การดําเนินงาน

โครงการประจําป

ของโรงเรียน

ตอตนสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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- 319 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

23 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ  แข็งแรง 

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียน ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก

ที่มีฐานะยากจน

จํานวน 450 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน  200 วัน

2,700,000 2,750,000 2,800,000 2,850,000 จํานวนนักเรียน

ที่มีฐานะยากจน

ที่ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุน

    อาหารกลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหารที่มี

    สารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ



- 320 -

- 320 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

24 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานแมงอน

ขี้เหล็ก จํานวน 300 คน 

ไดบริโภคอาหารเสริม (นม)

ที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

624,000 724,000 724,000 724,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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- 321 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

25 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

7,500,000 7,550,000 7,800,000 7,850,000 1. รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริหาร

ใหเกิดประโยชน

สามารถเบิกจาย

ตามแผนงาน

งบประมาณ

รอยละ 80 ขึ้นไป

2. รายงานผล

การดําเนินงาน

โครงการประจําป

ของโรงเรียน

ตอตนสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
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- 322 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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- 323 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

26 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักภชนาการ

นักเรียน ร.ร.ตนแกวฯ

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน 950 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน 200 วัน

5,700,000 5,750,000 5,800,000 5,850,000 จํานวน นักเรียน

ที่มีฐานะยากจน

ไดรับประโยชน

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

    กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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- 324 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

27 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญามีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนตนแกว

ผดุงพิทยาลัย จํานวน 750 คน

ไดบริโภคอาหารเสริม (นม)

ที่มีคุณภาพ และเพียงพอ

ตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

1,560,000 1,664,000 1,664,000 1,664,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

28 สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร

    ในการสงเสริมและพัฒนา

    การจัดการศึกษา

    ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง

    และมีคุณภาพตามเกณฑ

    มาตรฐานการศึกษา

2. เพื่อสงเสริมนวัตกรรม

    การบริหารโรงเรียน

    โดยใชโรงเรียน

    เปนฐานในการพัฒนา

    ทองถิ่น (SBMLD)

3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน

    การบริหารโรงเรียนให

    เขมแข็งมีความรับผิดชอบ

    และอิสระคลองตัว

    สามารถเสริมนําการปฏิรูป

    การศึกษาในพื้นที่เชียงใหม

    ดวยขีดความสามารถ

    และองคความรูของ

    โรงเรียนเอง

จัดสนับสนุนงบประมาณ

ในการบริหารจัดการ ดังนี้

- คาบริหารจัดการโรงเรียน

- คาพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- คาวัสดุการศึกษา

- คาสาธารณูปโภค

- คาใชจายในโครงการ

  มหกรรมจัดการศึกษา

  ของโรงเรียนในสังกัด

- คาใชจายในการปรับปรุง

  หลักสูตรสถานศึกษา

- คาใชจายในการพัฒนา

  ขาราชการครูของโรงเรียน

  สังกัด อปท.

- คาใชจายในการรณรงค

  ปองกันยาเสพติด

  ในสถานศึกษา

- คาใชจายอินเตอรเน็ต

  โรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  หองสมุดโรงเรียน

- คาใชจายในการพัฒนา

  แหลงเรียนรูโรงเรียน

- คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

  นักเรียนยากจน

- คาใชจายในการสงเสริม

  กิจกรรมรักการอาน

  ในสถานศึกษา อปท.

5,100,000 5,150,000 5,200,000 5,250,000 1. รอยละ

ของจํานวน

งบประมาณ

และทรัพยากร

ที่สนับสนุน

ใหกับโรงเรียน

มีการบริหาร

ใหเกิดประโยชน

สามารถเบิกจาย

ตามแผนงาน

งบประมาณ

รอยละ 80 ขึ้นไป

2. รายงานผล

การดําเนินงาน

โครงการประจําป

ของโรงเรียน

ตอตนสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ

    จัดการเรียนการสอน

    ตามเกณฑมาตรฐาน

    การศึกษาไดอยาง

    มีคุณภาพ

2. โรงเรียนมีการบริหาร

    จัดการดวยธรรมาภิบาล

    มีความรับผิดชอบ

    ตอผลลัพธทางการศึกษา

    เปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น

    ของสังคม

3. โรงเรียนมีศักยภาพและ

    นวัตกรรมการบริหารจัดการ

    สามารถเปนองคกรหลัก

    ในการเปลี่ยนแปลง

    การปฏิรูปการศึกษา

    ในพื้นที่

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

สนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนบานศาลา

(ตอ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร

  โดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

  การพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)

- คาใชจายในการพัฒนาการ

  จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน

  เปนฐานในการพัฒนา

  ทองถิ่น (SBMLD) ดีเดน

- คาใชจายในการสงเสริม

  อปท.ที่จัดแผนพัฒนา

  การศึกษาดีเดน

  (ระดับสถานศึกษา)

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

29 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

นักเรียนที่มีฐานะยากจน

โรงเรียนบานศาลา

๑. เพื่อสนับสนุน

    อาหารกลางวัน 

    สําหรับนักเรียนที่มี

    ฐานะยากจน

๒. เพื่อพัฒนาสุขภาพ

    พลานามัยนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนในสังกัด

    ใหสมบูรณ แข็งแรง

    และเจริญเติบโตตามวัย

๓. เพื่อใหนักเรียน

    ที่มีฐานะยากจนไดรับ

    อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 

    มีสารอาหารครบถวน

    ตามหลักโภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานศาลา

ที่มีฐานะยากจน 

จํานวน 400 คน ๆ ละ 30 บาท

จํานวน 200 วัน

2,400,000 2,450,000 2,500,000 2,550,000 จํานวนนักเรียน

ที่มีฐานะยากจน 

ที่ไดรับระโยชน 

จากการสงเสริม

ภาวะโภชนาการ

อาหารกลางวัน

๑. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับการสนับสนุนอาหาร

     กลางวันครบทุกคน

๒. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ

    และแข็งแรง

๓. นักเรียนที่มีฐานะยากจน

    ไดรับประทานอาหาร

    ที่มีสารอาหารครบถวน

    หลักโภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

30 สงเสริมสุขภาวะโภชนาการ

อาหารเสริม (นม)

โรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อพัฒนารางกาย

    ของนักเรียนใหมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง

    และมีน้ําหนัก สวนสูง

    เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

    ของกระทรวงสาธารณสุข

2. เพื่อเปนการปลูกฝง

    การดื่มนมในเด็กและ

    เยาวชนเปนอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญามีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

นักเรียนโรงเรียนบานศาลา

จํานวน 300 คน ไดบริโภค

อาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ

และเพียงพอตามความตองการ

จํานวน 260 วัน

624,000 724,000 724,000 724,000 จํานวน

ของนักเรียน

ในระดับอนุบาล

ถึงประถมศึกษา

ปที่ ๖ 

ที่ไดบริโภค

อาหารเสริม

(นม)ที่มีคุณภาพ

1. นักเรียน มีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณ 

    แข็งแรง และมีน้ําหนัก

    สวนสูงเปนไปตามเกณฑ

    มาตรฐานกระทรวง

    สาธารณสุข

2. นักเรียนไดรับอาหารเสริม

    ในการพัฒนารางกายและ

    สติปญญา มีสารอาหาร

    ครบถวนตามหลัก

    โภชนาการ

สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

31 กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๑. กอสรางระบบบําบัด

    น้ําเสียความจุไมนอยกวา

    ๒๐,๐๐๐ ลิตร 

    จํานวน ๑ ระบบ

400,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

๒. กอสรางรั้ว

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    พรอมประตู ๒ บาน 

    ความยาวไมนอยกวา

    ๓๔๘ เมตร

1,000,000 - - -

๓. กอสรางปายโรงเรียน

    ขนาดกวางไมนอยกวา

    ๑.๕ เมตร ยาวไมนอยกวา

    ๑๐ เมตร

600,000 - - -

๔. กอสรางถนน

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    หนาอาคารใหม 

    ขนาดกวางไมนอยกวา

    ๕ เมตร  ยาวไมนอยกวา 

    ๗๐ เมตร

200,000 - - -

๕. กอสรางถนน

    คอนกรีตเสริมเหล็ก

    บริเวณขางโรงเรียน

    ขนาดกวางไมนอยกวา

    ๔ เมตร ยาวไมนอยกวา

    ๑๙๐ เมตร

500,000 - - -

๖. ปรับปรุงภูมิทัศน

    รอบสระน้ํา

- 300,000 - -

๑. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

๒. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

๓. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

๒. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษาแก

    ชุมชนและทองถิ่น

๓. โรงเรียนมีสถานที่

    พรอมสําหรับการขยาย

    ชั้นเรียนตามแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น



- 330 -

- 330 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

๗. ปรับปรุงอาคาร

    หอประชุม

- 800,000 - - สํานักการศึกษาฯ

๘. ปรับปรุงอาคารเรียน

     วิทยาศาสตร

- - 800,000 -

๙. กอสรางอาคารเรียน 

    ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน

    ชั้นลางโลง 

    (แบบ สน.ศท.๔/๑๒) 

    จํานวน ๑ หลัง

- 11,000,000 - -

๑๐. กอสรางอาคารเรียน

      ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน

      (แบบ สน.ศท.๓/๑๒)

      จํานวน ๑ หลัง

- 9,000,000 - -

๑๑. กอสรางอาคาร

      อเนกประสงคขนาดเล็ก

      มีชั้นลอย 

      (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

      จํานวน ๑ หลัง

- 8,000,000 - -

๑๒. กอสรางอาคารสวม 

      ขนาด ๑๐ ที่

      (แบบ สน.ศท.ส.๑๐)

      จํานวน ๑ หลัง

- 500,000 - -

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

32 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

๑. เครื่องมัลติมีเดีย

    โปรเจคเตอร ระดับ XGA

    ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI

    Lumens 

    ราคาเครื่องละ 

    ๕๘,๐๐๐ บาท 

    ป ๒๕๖๑ : ๒ เครื่อง

116,000 - - - จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

สํานักการศึกษาฯ 

(เพิ่ม)

ร.ร.แมอาย

๒. เครื่องชั่งน้ําหนัก

    แบบดิจิตอล

    พรอมที่วัดสวนสูง 

    ราคาเครื่องละ 

    ๒๐,๐๐๐ บาท 

    ป ๒๕๖๑ : ๑ เครื่อง

20,000 - - -

๓. เครื่องปรับอากาศ

    แบบแยกสวน

    ชนิดตั้งพื้นหรือ

    ชนิดแขวน (มีระบบ

    ฟอกอากาศ) 

    ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

    ราคาเครื่องละ 

    ๓๐,๐๐๐ บาท 

    ป ๒๕๖๑ : ๒ เครื่อง

60,000 - - -

๔. ตูเหล็กชนิด ๒ บาน

    ราคาตูละ 

    ๕,๕๐๐ บาท

    ป ๒๕๖๑ : ๔ ตู

22,000 - - -

๕. ตูเหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก

    ราคาตูละ  

    ๗,๙๐๐ บาท

    ป ๒๕๖๑ : ๔ ตู

31,600 - - -

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช 

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ  

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

๖. ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 

    ราคาตูละ 

    ๔,๓๐๐ บาท 

    ป ๒๕๖๑ : ๓ ตู

12,900 - - - สํานักการศึกษาฯ

๗. โทรทัศน แอลอีดี 

    (LED TV)

    ขนาด ๖๐ นิ้ว

    ราคาเครื่องละ 

    ๔๒,๐๐๐ บาท 

    ป ๒๕๖๒ : ๑๐ เครื่อง

- 420,000 - -

๘. หุนจําลองโครงกระดูก

    มนุษยแบบเต็มตัว 

    ราคาตัวละ 

    ๑๖,๐๐๐ บาท 

    ป ๖๕๖๒ : ๑ ตัว

- 16,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนแมอายวิทยาคม

(ตอ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

33 กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

๑. กอสรางโรงอาหาร

    และหอประชุม

    อเนกประสงค ๒ ชั้น 

    จํานวน 1 หลัง 

    ขนาดกวางไมนอยกวา 

    ๘ เมตร

    ยาวไมนอยกวา ๒๘ เมตร

3,000,000 - - - รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

สํานักการศึกษาฯ

๒. กอสรางลานคอนกรีต

    เสริมเหล็กและ

    ยายโรงจอดรถ 

    ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

    ๑,๐๙๑ ตารางเมตร

1,000,000 - - -

๓. กอสรางเสาธง 

    สูง ๑๒ เมตร

    (ตอกเสาเข็ม)

- 250,000 - -

๔. กอสรางอาคารเรียน

    ๔ ชั้น ๑๒ หองเรียน 

    ชั้นลางโลง

    (แบบ สน.ศท.๔/๑๒)

    จํานวน ๑ หลัง

- 11,000,000 - -

๕. กอสรางอาคารเรียน

    ๓ ชั้น ๑๒ หองเรียน 

    (แบบ สน.ศท.๓/๑๒)

    จํานวน ๑ หลัง

- 9,000,000 - -

๑. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

๒. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

๓. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

๒. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษาแก

    ชุมชนและทองถิ่น

๓. โรงเรียนมีสถานที่

    พรอมสําหรับการขยาย

    ชั้นเรียนตามแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)

๖. กอสรางอาคาร

    อเนกประสงคขนาดเล็ก

    มีชั้นลอย

    (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

    จํานวน ๑ หลัง

- 8,000,000 - - สํานักการศึกษาฯ

๗. กอสรางอาคารสวม 

    ขนาด ๑๐ ที่

    (แบบ สน.ศท.ส.๑๐)

    จํานวน ๑ หลัง

- 500,000 - -
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

34 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช 

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๑. เครื่องดนตรีไทย

    จํานวน ๑ วง 

    ประกอบดวย

    ๑. ระนาดเอกเหล็ก

        จํานวน ๑ ราง

    ๒. ฆองวงใหญ 

        จํานวน ๑ วง

    ๓. ระนาดเอก 

        จํานวน ๒ ราง

    ๔. ระนาดทุม 

        จํานวน ๑ ราง

    ๕. กลองเตงทิ้ง 

        จํานวน ๑ ใบ

    ๖. กลองตัด 

        จํานวน ๑ ใบ

    ๗. ปแนเล็ก 

        จํานวน ๑ เลา

    ๘. ปแนใหญ 

        จํานวน ๑ เลา

    ๙. ฉิ่งใหญ จํานวน ๑ คู

    ๑๐. ฉาบใหญ จํานวน ๑ คู

    ๑๑. กลองปูเจ 

          จํานวน ๑ ใบ

    ๑๒. ฆองราว ๕ ใบ

          จํานวน ๑ ชุด

200,000 - - - จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ  

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา

สํานักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)

    ๑๓. สะลอเล็ก 

          จํานวน ๕ คัน

    ๑๔. สะลอกลาง 

          จํานวน ๕ คัน

    ๑๕. สะลอใหญ 

          จํานวน ๓ คัน

    ๑๖. ซึงเล็ก จํานวน ๔ ตัว

    ๑๗. ซึงกลาง จํานวน ๔ ตัว

    ๑๘. ซึงใหญ จํานวน ๓ ตัว

    ๑๙. กลองพื้นเมือง 

          จํานวน ๑ ใบ

    ๒๐. ฉิ่ง จํานวน ๑ คู

    ๒๑. ฉาบ จํานวน ๑ คู

    ๒๒. ขลุยไมไผ 

          จํานวน ๑ เลา

    ๒๓. ขลุยไมชิงชัน 

          จํานวน ๔ เลา

สํานักการศึกษาฯ

๒. กลองวงจรปด 

    พรอมอุปกรณ 

    การติดตั้ง 

    ราคาชุดละ 

    ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

    ป 2562 : ๑ ชุด

- 600,000 - -

๓. พัดลม แบบติดผนัง

    ขนาด ๒๐ นิ้ว 

    ราคาเครื่องละ 

    ๓,๐๐๐ บาท

    ป ๒๕๖๑ : ๑๒ เครื่อง

36,000 - - -



- 337 -

- 337 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

(ตอ)

4. ชุดเครื่องเสียง 

    จํานวน 1 ชุด

    ประกอบดวย

    1. มิกเซอร 

        ขนาดไมนอยกวา 

        8 ชองสัญญาณ 

        จํานวน 1 เครื่อง

    2. แอมป ขนาดไมนอยกวา

        800 วัตต

        จํานวน 1 เครื่อง

    3. ไมโครโฟน 

        จํานวน 1 ชุด

    4. ลําโพงขนาด 10 นิ้ว 

        จํานวน 8 ตัว

    5. สายลําโพงยาว 

        50 เมตร

        จํานวน 1 ชุด

    6. สายสัญญาณ 

        จํานวน 1 ชุด

    7. สเปคคอน 

        จํานวน 1 ชุด

    8. ขาตั้งลําโพง

        ยึดติดฝาผนัง

        จํานวน 8 ชุด

    9. ตูแร็คเก็บอุปกรณ

        จํานวน 1 ตู

    10. เครื่องเลน DVD  

          จํานวน 1 เครื่อง

    11. พาวเวอรแร็ค 

          จํานวน 1 ตัว

101,000 - - - สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

35 กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนตนแกว

ผดุงพิทยาลัย

1. ปรับปรุงสภาพพื้นที่

    โรงเรียนโดยดินถมอัดแนน 

    ขนาดสูงเฉลี่ย 1.16 เมตร

    ปริมาตรดินถมทั้งหมด

    29,580 ลูกบากศเมตร

9,000,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

2. ปรับปรุง/ตอเติม

    สระวายน้ํา

- 2,000,000 - -

3. ปรับปรุงภูมิทัศน

    ภายในโรงเรียน

- 2,000,000 - -

4. ติดตั้งวางระบบอินเตอรเน็ต

    ภายในโรงเรียน

- 400,000 - -

5. ปรับปรุงระบบไฟฟา

    ภายในโรงเรียน

- 650,000 - -

6. ปรับปรุงระบบประปา

    ภายในโรงเรียน

- 500,000 - -

7. กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น

    12 หองเรียน ชั้นลางโลง

    (แบบ สน.ศท.4/12)

    จํานวน 1 หลัง

- 11,000,000 - -

8. กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น

    12 หองเรียน 

    (แบบ สน.ศท.3/12)

    จํานวน 1 หลัง

- 9,000,000 - -

๑. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

๒. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

๓. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

๒. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษาแก

    ชุมชนและทองถิ่น

๓. โรงเรียนมีสถานที่

    พรอมสําหรับการขยาย

    ชั้นเรียนตามแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนตนแกว

ผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

9. กอสรางอาคาร

    อเนกประสงคขนาดเล็ก 

    มีชั้นลอย

    (แบบ สน.ศท. ชั้นลอย)

    จํานวน 1 หลัง

- 8,000,000 - - สํานักการศึกษาฯ

10. กอสรางอาคารสวม 

      ขนาด 10 ที่

     (แบบ สน.ศท.ส.10)

     จํานวน 1 หลัง

- 500,000 - -
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

36 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

1. โตะทํางานเหล็ก 

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

    พรอมกระจก

    ราคาตัวละ 

    7,000 บาท

    ป 2561 : 10 ตัว

    ป 2562 : 10 ตัว

    ป 2563 : 10 ตัว

70,000 70,000 70,000 - จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

สํานักการศึกษาฯ

2. เกาอี้ทํางาน

    ราคาตัวละ 

    2,000 บาท

    ป 2561 : 10 ตัว

    ป 2562 : 10 ตัว

    ป 2563 : 10 ตัว

20,000 20,000 20,000 -

3. เครื่องทําน้ําเย็น 

    แบบทอตอ

    ขนาด 10 กอก

    จํานวน 1 เครื่อง

50,000 - - -

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช 

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ  

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการดานการบริหาร

และการบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

4. ชุดการสอนมัลติมีเดีย

    ชุดละ 220,000 บาท

    จํานวน 10 ชุด

    ใน 1 ชุดประกอบดวย

    1. คอมพิวเตอร

        สําหรับงานสํานักงาน

        จํานวน 7 เครื่อง

    2. โตะพรอมเกาอี้

        สําหรับครูผูสอน

        จํานวน 1 ชุด

    3. โตะวางคอมพิวเตอร

        และเกาอี้แบบมีพนักพิง

        จํานวน 6 ชุด

    4. ชุดเครื่องเสียงพรอม

        ไมโครโฟนไรสาย

        จํานวน 1 ชุด

    5. ระบบไฟฟา/

        สายสัญญาณ

        พรอมอุปกรณติดตั้ง

        จํานวน 1 ชุด

    6. อุปกรณกระจายสัญญาณ

        ไรสาย (Acceaa Point)

        แบบที่ 1  

        จํานวน 1 ชุด

    7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

        ชนิด LED ขาวดํา

        (30 หนา/นาที)

        จํานวน 1 เครื่อง

- 2,200,000 - - สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการดานการบริหาร

และการบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

5. เครื่องดนตรีวงดุริยางค

    ชุดใหญ จํานวน 1 วง 

    ประกอบดวย

    1. ทรัมเปต

        จํานวน 4 ตัว

    2. ทรอมโบน

        จํานวน 3 ตัว

    3. เบสทรอมโบน

        จํานวน 1 ตัว

    4. มารชชิ่งเมลโลโฟน

        จํานวน 1 ตัว

    5. อัลโตแซกโซโฟน

        จํานวน 2 ตัว

    6. เทนเนอรแซกโซโฟน

        จํานวน 2 ตัว

    7. ขากลองใหญ

        จํานวน 5 ตัว

    8. ขาตั้งกลองใหญ

        จํานวน 5 ตัว

    9. ขาตั้งกลองสแนร

        เดินแถว จํานวน 3 ตัว

   10. ขาตั้งกลอง

        ทิมทอมเดินแถว

        จํานวน 2 ตัว

- 830,000 - - สํานักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการดานการบริหาร

และการบริการจัดการศึกษา

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย

(ตอ)

6. ครุภัณฑหองสมุด 

    ประกอบดวย

    1. เครื่องคอมพิวเตอร

        สําหรับสํานักงาน

        จํานวน 10 เครื่อง

    2. โตะคอมพิวเตอร

        จํานวน 10 ตัว

    3. ชุดเครื่องเสียงพรอม

        ไมลลอย

        จํานวน 1 ชุด

    4. เครื่องนับคนเขา-ออก

        (People Counter)

        จํานวน 1 ตัว

    5. โตะสําหรับอานหนังสือ

        จํานวน 6 ตัว

    6. เกาอี้นั่งอานหนังสือ

        จํานวน 24 ตัว

    7. ชั้นวางหนังสือ 2 ชอง

        จํานวน 4 ตัว

    8. กลองวงจรปด

        จํานวน 6 ตัว

    9. ชั้นเก็บของสามชอง

        จํานวน 1 ตัว

  10. ซอฟตแวรระบบสืบคน

        ขอมุลหองสมุด

        จํานวน 1 ระบบ

- 500,000 - - สํานักการศึกษาฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

37 กอสรางและพัฒนา

อาคารสถานที่

โรงเรียนบานศาลา

1. กอสรางรางระบายน้ํา 

    รอบสนามโรงเรียน

    ขนาดกวางไมนอยกวา

    0.30 เมตร

    ลึกไมนอยกวา

    0.30 เมตร

    ยาวไมนอยกวา

    350 เมตร

600,000 - - - รอยละของ

ผูที่ไดรับ

ประโยชน

จากการใช

อาคารสถานที่

สํานักการศึกษาฯ

2. กอสรางอาคารเรียน 

    4 ชั้น 12 หองเรียน 

    ชั้นลางโลง

    (แบบ สน.ศท.4/12)

    จํานวน 1 หลัง

- 11,000,000 - -

3. กอสรางอาคารเรียน 

    3 ชั้น 12 หองเรียน

    (แบบ สน.ศท.3/12)

    จํานวน 1 หลัง

- 9,000,000 - -

4. กอสรางอาคาร

    อเนกประสงคขนาดเล็ก 

    มีชั้นลอย

    (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)

    จํานวน 1 หลัง

- 8,000,000 - -

5. กอสรางอาคารสวม

    ขนาด 10 ที่

    (แบบ สน.ศท.ส.10)

    จํานวน 1 หลัง

- 500,000 - -

๑. เพื่อใหมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนที่ไดตาม

    มาตรฐานที่กําหนด

๒. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการจัดบริการศึกษา

    แกชุมชนและทองถิ่น

๓. เพื่อใหมีสถานที่

    ในการขยายชั้นเรียน

    รองรับแผนการรับนักเรียน

    ที่เพิ่มขึ้น

๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่

    ในการจัดการเรียน

    การสอนตามมาตรฐาน

    กําหนด

๒. โรงเรียนมีสถานที่

    ในการบริการศึกษาแก

    ชุมชนและทองถิ่น

๓. โรงเรียนมีสถานที่

    พรอมสําหรับการขยาย

    ชั้นเรียนตามแผนการรับ

    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

38 1. โตะเกาอี้นักเรียน

    ชุดละ 1,150 บาท

    ป 2561 : 240 ชุด

276,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

2. โตะทํางานครู

    ราคาตัวละ

    7,000 บาท

    ป 2561 : 12 ตัว

84,000 - - -

3. เกาอี้ทํางานครู

    ราคาตัวละ

    2,000 บาท

    ป 2561 : 12 ตัว

24,000 - - -

4. เครื่องปรับอากาศ 

    แบบแยกสวน 

    ชนิดตั้งพื้นหรือ

    ชนิดแขวน

    ขนาด 24,000 บีทียู

    ราคาเครื่อง

    30,000 บาท

    ป 2561 : 5 เครื่อง

150,000 - - -

5. เครื่องมัลติมีเดีย

    โปรเจคเตอร ระดับ XGA

    ขนาด 2,000 ANSI 

    Lumens

    ราคาเครื่องละ

    17,000 บาท

    ป 2561 : 5 เครื่อง

    ป 2562 : 5 เครื่อง

85,000 85,000 - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนบานศาลา

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ

    ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช 

    เพียงพอในการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ

    โรงเรียนใหมีครุภัณฑ

    และอุปกรณทางการศึกษา

    ที่พรอมใหบริการ

    ตามหลักสูตรสถานศึกษา

จํานวน

ครุภัณฑที่ได

มาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงาน

ของโรงเรียน

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ

    เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

    สําหรับการปฏิบัติงาน

    ดานการจัดการศึกษา

    อยางมีประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล

2. โรงเรียนมีศักยภาพ

    และความพรอมทาง

    ครุภัณฑ และอุปกรณ  

    ทางการศึกษาสําหรับ

    บริการตามหลักสูตร 

    สถานศึกษา



- 346 -

- 346 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6. ตูนิรภัย

    ขนาด 105 กิโลกรัม

    (กุญแจ 3 ดอก)

    ป 2561 : 1 ตู

10,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

7. เครื่องโทรสาร 

    แบบใชกระดาษธรรมดา

    สงเอกสารไดครั้งละ

    20 แผน

    ราคาเครื่องละ 

    18,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

18,000 - - -

8. ตูอบขนม แบบใชแกส 50,000 - - -

รวม 38 โครงการ 150,144,500 258,233,000 135,352,000 136,312,000

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการจัดการ

ศึกษาโรงเรียนบานศาลา

(ตอ)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคติดตอ

1. เพื่อปองกันและควบคุม

    การแพรระบาดของ

    โรคติดตอ เชน 

    โรคไขหวัดนก 

    โรคไขเลือดออก 

    โรคไขหวัดใหญ ฯลฯ

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ

    ใหประชาชนมีความรูและ

    ความเขาใจ ในการเฝา

    ระวังและการปองกัน

    จากโรคติดตอ

3. เพื่อกําจัดเชื้อโรคติดตอ

    และแหลงเพาะพันธุ

    เชื้อโรคติดตอ

จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ 

เชน

1. อบรม สัมมนา

2. นิทรรศการ

3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

    หลายรูปแบบ เชน 

    สปอตโฆษณาวิทยุและ

    สถานีโทรทัศน  

    ปายประชาสัมพันธ 

    แผนพับและสติ๊กเกอร ฯลฯ

4. จัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เพื่อใชในการ 

    ปองกันและควบคุม

    การแพรระบาดของ

    โรคติดตอ

5. พนสารเคมีเพื่อกําจัด

    โรคติดตอ

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

กิจกรรมที่

สนับสนุน

การปองกัน

และควบคุม

การแพร

ระบาดของ

โรคติดตอ

5 ครั้ง/ป

1. สามารถปองกันและ

    ควบคุมการแพรระบาดของ

    โรคติดตอตาง ๆ 

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมได

2. ประชาชนมีความรูและ

    ความเขาใจ ในการเฝา

    ระวังและปองกันตัว 

    จากโรคติดตอ

3. สามารถกําจัดเชื้อโรค

    ติดตอและแหลงเพาะพันธุ

    เชื้อโรคติดตอ

สํานักการชาง

รวม 1 โครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กิจกรรมของสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อเปนการพัฒนาจิตใจ

    และสงเสริมคุณภาพชีวิต

    ของผูสูงอายุ

2. เพื่อใหผูสูงอายุไดพัฒนา

    ศักยภาพชีวิตตนเองและ

    มีความสุขในบั้นปลาย

    ของชีวิต

3. เพื่อเปนการสืบสาน

    ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

    ของไทยในเทศกาลตาง ๆ

จัดกิจกรรมตามประเพณี 

และกิจกรรมฝกอบรม

ศึกษาดูงานของผูสูงอายุ

ของสถานสงเคราะหคนชรา

วัยทองนิเวศน ดังนี้

 - ผูรับบริการประเภทพิเศษ

   จํานวน 35 คน

 - ผูรับบริการประเภทสามัญ

   จํานวน 65 คน

350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน

กิจกรรมตาม

ประเพณี 

และกิจกรรม

ฝกอบรม

ศึกษาดูงาน

ของผูสูงอายุ

ของสถาน

สงเคราะห

คนชรา

วัยทองนิเวศน

1. ผูสูงอายุไดรับการพัฒนา

    ดานจิตใจและมีคุณภาพ

    ชีวิตที่ดีขึ้น

2. ผูสูงอายุมีศักยภาพในการ

    ดําเนินชีวิตและมีความสุข

    ในบั้นปลายของชีวิต

3. สามารถอนุรักษและ

    รวมสืบสานประเพณี

    วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

    ในเทศกาลตาง ๆ

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรม

ดานสาธารณสุข

1. เพื่อใหความรูและทักษะ

    ในเรื่องการดูแลสุขภาพ

    ของประชาชน

2. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนา

    ศักยภาพความรู ทักษะ

    ที่จําเปนแกผูเกี่ยวของ

3. เพื่อสงเสริมใหมีการเผยแพร

    ขาวสารดานสาธารณสุข

4. เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรม

    ปองกันหรือควบคุม

    โรคติดตอที่สําคัญในทองถิ่น

5. เพื่อสงเสริมกิจกรรม/

    การดําเนินการของ

    อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําหมูบาน/ชุมชน

อบรม แลกเปลี่ยนประสบการณ

การเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานสื่อตางๆ แกประชาชน 

กลุมสมาคม ชมรมที่เกี่ยวของกับ

งานดานสาธารณสุข สงเสริม

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

การจัดกิจกรรมสรางสรรคตาง ๆ

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

กิจกรรมที่

สงเสริมให

ประชาชน

มีสุขภาพที่ดีขึ้น

2. จํานวนครั้ง

ที่ประชาชน

ไดรับความรู

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูตอกัน

การสื่อประชา-

สัมพันธตาง ๆ

1. ประชาชนมีความรูและทักษะ

    ในการดูแลรักษาสุขภาพ

2. อาสาสมัครสาธารณสุข

    ประจําชุมชนไดรับ

    การพัฒนาทักษะความรู

    ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน

3. ประชาชนรับทราบขอมูล

    ขาวสารดานสาธารณสุข

4. ปญหาโรคติดตอและ

    ปญหาดานสาธารณสุขลดลง

5. กิจกรรม ของ อสม./ชุมชน

    ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง

สํานักปลัดฯ

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 ออกหนวยเคลื่อนที่

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

บริการประชาชน

1. เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพร

    ขาวสาร และเพิ่มความรู

    ความเขาใจในบทบาท

    ภารกิจ ผลการดําเนินงาน

    ของปที่ผานมาตลอดจน

    รับฟงความคิดเห็นของ

    ประชาชนในพื้นที่ที่มีตอ

    องคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

    ในชุมชน รูจักเอื้อเฟอ

    เผื่อแผและรวมแรงรวมใจ

    ของคนในพื้นที่

3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและ

    ใหบริการดานตาง ๆ แก

    ประชาชนในพื้นที่

1. คณะผูบริหารและ

    เจาหนาที่ อบจ.เชียงใหม

    ไดรวมพบปะประชาชน

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    ทั้ง 25 อําเภอ

2. จัดกิจกรรมดานการ

    สงเสริมการพัฒนาอาชีพ

3. จัดกิจกรรมนิทรรศการ 

    เผยแพรประชาสัมพันธ 

    ขาวสาร สรางความรู 

    ความเขาใจในบทบาท

    ภารกิจขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

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

ประชาชน

ที่ไดรับทราบ

ขอมูลขาวสาร

2. ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ในภาพรวม

ของการจัด

กิจกรรม

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดเผยแพร

    ประชาสัมพันธขาวสาร 

    สรางความรูความเขาใจ

    ในบทบาทภารกิจ 

    ผลการดําเนินงานปที่

    ผานมา ตลอดจนรับฟง

    ความคิดเห็นของประชาชน

    ในพื้นที่

2. ประชาชนในพื้นที่

    มีความสามัคคี รูจัก

    เอื้อเฟอเผื่อแผและ

    รวมแรงรวมใจกัน

3. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม ไดพบปะ

    เยี่ยมเยือนและใหบริการ

    ดานตาง ๆ แกประชาชน

สํานักปลัดฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

3 พัฒนาอาชีพ และสงเสริม

การมีงานทําใหกับประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ

    แกประชาชน ชวยแกไข

    ปญหาความยากจน

2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง

    กลุมอาชีพ การแลกเปลี่ยน

    เรียนรูและประสบการณ

3. เพื่อสนับสนุนความรู

    ดานวิชาการหรือเทคโนโลยี

    ในวิชาชีพการจัดการ

    หรือการตลาดแกกลุมอาชีพ

4.  เพื่อสงเสริมการนํา

    ทรัพยากรหรือภูมิปญญา

    ทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

5. เพื่อสงเสริมและพัฒนา

    สินคาของกลุมอาชีพ 

    OTOP ของแตละอําเภอ

ฝกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรม

ดานการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพ กิจกรรมเผยแพร

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลิตภัณฑแปรรูป ใหแก

ประชาชนทั่วไป ผูวางงาน 

และผูประกอบการ

ในจังหวัดเชียงใหม

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

กิจกรรมที่

สงเสริม

และพัฒนา

อาชีพ ฯ

2. จํานวน

ผูเขารวมโครงการ

1. ผูเขารับการอบรมไดนํา

    ความรูไปประกอบอาชีพ

    และสรางประโยชนตอ

    สวนรวม ยกระดับคุณภาพ

    ชีวิตใหดีขึ้น

2. กลุมอาชีพตาง ๆ 

    นําความรูและประสบการณ

    ที่ไดรับไปประยุกตใชใน

    การพัฒนาสินคา

3. ผูประกอบการและ

    กลุมอาชีพ OTOP ในแตละ

    อําเภอ มีการพัฒนาและ

    มีศักยภาพในการ

    ประกอบการเพิ่มมากขึ้น

4. สามารถนําทรัพยากร

    ในทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

    ใหตอบสนองตอ

    ความตองการของตลาด

5. ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ

    OTOP ของแตละอําเภอ

สํานักปลัดฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

สตรีจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหสตรีไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. เพื่อใหสตรีมีโอกาสไดรับ

    การฝกอาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายได นํามาเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม 

แกสตรีที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

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

เขารวมโครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. สตรีไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิกใน

    ครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. สตรีไดรับการฝกอาชีพ

    ที่เหมาะสม มีรายไดเลี้ยง

    ตนเองและครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

5 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูสูงอายุไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสไดรับ

    การฝกอาชีพที่เหมาะสม 

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม

แกผูสูงอายุที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

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

ที่เขารวม

โครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตัวเองและมีอาชีพ

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูสูงอายุไดเห็นคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูสูงอายุไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

6 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูพิการจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูพิการไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูพิการมีโอกาสได

    รับการฝกอาชีพที่เหมาะสม

    มีรายได นํามาเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม การจัดกิจกรรม

เนื่องในวันผูพิการแหงชาติ

แกผูพิการที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผูพิการ

ที่เขารวมโครงการฯ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูพิการไดเห็นคุณคาของ

    ตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนภาระ

    ของครอบครัว ชุมชน 

    และสังคม

2. ผูพิการไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

7 พัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ

ผูดอยโอกาสและผูปวยเอดส

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดตระหนักถึง

    บทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิก

    ในครอบครัว ไมเปนปญหา

    ของครอบครัว ชุมชนและ

    สังคม

2. เพื่อใหผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม มีรายได

    นํามาเลี้ยงตนเองและ

    ครอบครัว

3. เพื่อใหเปนที่ยอมรับของ

    สังคมในการอยูรวมกัน

    อยางมีคุณคา

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

การออกรานแสดงสินคา 

การจัดประชุม สัมมนา/

ฝกอบรม จัดกิจกรรม

แกผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดสที่มีภูมิลําเนา

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

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

ผูดอยโอกาส

และผูปวยเอดส

ที่เขารวมโครงการ

สามารถชวยเหลือ

ตนเองและมีรายได

เลี้ยงตัวเอง

1. ผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดส ไดตระหนัก

    ถึงบทบาทหนาที่และคุณคา

    ของตนเอง รูจักวิธีการดูแล

    ตนเองเบื้องตน ลดภาระ

    การดูแลใหแกสมาชิกใน

    ครอบครัว ไมเปนภาระของ

    ครอบครัว ชุมชน และสังคม

2. ผูดอยโอกาสและ

    ผูปวยเอดสไดรับการฝก

    อาชีพที่เหมาะสม 

    มีรายไดเลี้ยงตนเอง

    และครอบครัวได

3. สังคมใหการยอมรับ

    สามารถอยูรวมกันและ

    เห็นถึงคุณคาของกันและกัน

สํานักปลัดฯ
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   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

8 บริหารจัดการศูนยบริการ

คนพิการทั่วไป องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. บริการคนพิการในจังหวัด

    เชียงใหม ทั้ง 7 ประเภท ไดแก

    - ความพิการทางการมองเห็น

    - ความพิการทางการไดยิน

      หรือสื่อความหมาย

    - ความพิการทางการ

      เคลื่อนไหว หรือทางรางกาย

    - ความพิการทางจิตใจ หรือ

      พฤติกรรม

    - ความพิการทางสติปญญา

    - ความพิการทางการเรียนรู

    - ความพิการทางออทิสติก

      พรอมจัดซื้อครุภัณฑสําหรับ

      บริการคนพิการ ดังนี้

2,052,000 2,052,000 2,052,000 2,052,000 สํานักปลัดฯ

    1. โตะทํางานแบบเหล็ก

        ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

        พรอมกระจก

        ราคาตัวละ 6,400 บาท

        ป 2561 : 3 ตัว

    2. เกาอี้ทํางาน

        ราคาตัวละ 1,400 บาท

        ป 2561 : 6 ตัว

    3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

        แบบบานเลื่อนกระจก

        ขนาด 4 ฟุต

        ราคาตูละ 4,100 บาท

        ป 2561 : 3 ตู

1. เพื่อจัดสวัสดิการและบริการ

    ดานการสงเสริมศักยภาพ

    การคุมครองสิทธิคนพิการ

    ในประเด็นตาง ๆ เชน 

    การจัดบริการผูชวยคนพิการ

    การสงเสริมการจัดสภาพ

    แวดลอมที่ปราศจากอุปสรรค

    สําหรับคนพิการ การสงเสริม

    อาชีพคนพิการ เปนตน

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    ใหคนพิการทุกประเภทใน

    จังหวัดเชียงใหม อาสาสมัคร

    ผูชวยเหลือคนพิการ 

    ตลอดจนผูที่เกี่ยวของกับคน

    พิการ เกิดการรวมกลุมเปน

    เครือขายที่มีความเขมแข็ง

    ในการรับความชวยเหลือ

    การดูแลสุขภาพและ

    การบริหารจัดการ เพื่อให

    เขาถึงสวัสดิการภาครัฐ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของคนพิการทุกประเภท

    ในจังหวัดเชียงใหม ในการ

    ประสานบูรณาการรวมกัน

    กับหนวยงานภาครัฐ เพื่อ

    ประโยชนตอการสงเสริม

    และพัฒนาคุณภาพชีวิต

    คนพิการ

ผูพิการฯ 

ที่มาใชบริการ 

มีความพึงพอใจ

ไมนอยกวา 

รอยละ 70

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดจัดสรร

    สวัสดิการและบริการ

    ดานการสงเสริมศักยภาพ

    การคุมครองสิทธิคนพิการ

    เกิดการรวมกลุมเปน

    เครือขายที่มีความเขมแข็ง

    ในารรับความชวยเหลือ

    การดูแลสุขภาพและ

    การบริหารจัดการ เพื่อให

    เขาถึงสวัสดิการภาครัฐ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. อาสาสมัครผูชวยเหลือ/

    ผูดูแลคนพิการ ตลอดจนผูที่

    เกี่ยวของกับคนพิการ

    ทุกประเภทในจังหวัด

    เชียงใหม มีสวนรวม

    ในการประสานบูรณาการ

    เพื่อประโยชนตอการสงเสริม

    และพัฒนาคุณภาพชีวิต

    คนพิการ

3. ทําใหเกิดความรวมมือ

    ระหวางหนวยบริการ/

    หนวยงาน อบจ.

    องคกรคนพิการ

    องคกรภาคีที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนารูปแบบ

    การดูแล ชวยเหลือ

    สนับสนุนและใหบริการ

    ฟนฟูสมรรถภาพรวมกัน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

บริหารจัดการศูนยบริการ

คนพิการทั่วไป องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

(ตอ)

    4. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม

        โปรแกรมสําหรับคนพิการ

        ราคาชุดละ 80,000 บาท

        ป 2561 : 2 ชุด

สํานักปลัดฯ

    5. เครื่องสํารองไฟ

        ขนาด 800 VA

        ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

        ป 2561 : 2 เครื่อง

    6. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

        ชนิด LED ขาวดํา 

        (18 หนา/นาที)

        ราคาเครื่องละ 3,300 บาท

        ป 2561 : 2 เครื่อง

    7. รถเข็นสําหรับคนพิการ

        แบบอลูมิเนียมอัลลอยด

        ลอเหล็กแบบพกพา

        ราคาคันละ 9,500 บาท

        ป 2561 : 2 คัน

2. การจัดตั้งกองทุนฯ 

    ที่เกี่ยวของ

4. เพื่อสนับสนุนใหคนพิการ

    ผูสูงอายุ ผูที่อยูในระยะที่

    จําเปนตองไดรับการฟนฟู

    สมรรถภาพไดรับบริการ

    อยางทั่วถึงและครอบคลุม
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

9 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ

ดานการเมือง การปกครอง

และกฏหมายสูประชาชน

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการประสานงาน

    การมีสวนรวมเพื่อชวยเหลือ

    กันในทุกภาคสวน

2. เพื่อเปนการพัฒนาความรู 

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ

    ใหความรูแนวทางปฏิบัติ

    ในดานการเมือง การปกครอง

    และดานกฎหมายสําหรับ

    ประชาชน

การประชาสัมพันธและการจัดทํา

สื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ใหแก

ประชาชน / เยาวชน ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนของ

ประชาชน

ที่มีความรู

ดานการเมือง

การปกครอง

และดานกฏหมาย

1. ทุกภาคสวนมีสวนรวม

    ในการชวยเหลือปองกัน

    และแกไขปญหาดานตางๆ 

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถสรางเสริมความรู

    ความเขาใจระหวางภาครัฐ

    และประชาชน

3. ประชาชนมีความรูและ

    แนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง

    ในดานการเมือง การปกครอง

    และดานกฎหมาย

กองกิจการสภาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

10 สงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่นองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

    มีโอกาสสรางความรู 

    ความเขาใจเกี่ยวกับระบอบ

    ประชาธิปไตยและตระหนัก

    ถึงปญหาตาง ๆ 

2. เพื่อกระตุนใหผูเขารับการ

    อบรมมีความคิดกวางไกล

    มองปญหาและนําความรูที่

    ไดรับไปแกไขปญหา

3. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น และสราง

    การมีสวนรวมของ

    เครือขายองคกรปกครอง

    สวนทองถิ่นและ

    ภาครัฐ ภาคเอกชน

    ภาคประชาชนในระดับ

    จังหวัด ระดับภูมิภาค

    และระดับประเทศ

    ในการพัฒนาทองถิ่น

ฝกอบรมสัมมนาหรือใหความรู

ทางสื่อตางๆ เผยแพรความรู

ดานประชาธิปไตย ดานสังคม

ดานการเมืองทองถิ่น และ

กระบวนการมีสวนรวมของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาชนในระดับ

จังหวัด ระดับภูมิภาค

และระดับประเทศ

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

ที่สงเสริม

การมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน

1. ผูเขารับการอบรม มีความรู 

    ความเขาใจในระบอบ

    ประชาธิปไตยและปญหาตางๆ 

2. ผูเขารับการอบรม 

    นําความรูไปปรับใช

    แกปญหาของชุมชนได

3. เครือขายองคกรปกครอง

    สวนทองถิ่น ภาครัฐ

    ภาคเอกชน ภาคประชาชน

    ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค

    และระดับประเทศ

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    มีความรวมมือกัน

    ในการพัฒนาทองถิ่น  

    อยางยั่งยืน

กองกิจการสภาฯ

รวม 10 โครงการ 29,952,000 29,952,000 29,952,000 29,952,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมและสนับสนุนสุขภาพ

กีฬาและนันทนาการ

๑. เพื่อเปนการสงเสริม

    สุขภาพของเด็ก เยาวชน

    ประชาชน นักเรียน

    นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการ ใน จ.เชียงใหม

๒. เพื่อใหเด็ก  เยาวชน 

    ประชาชน  นักเรียน 

    นักศึกษา  ผูสูงอายุ  

    คนพิการไดมีสุขภาพ

    พลานามัยที่สมบูรณและ

    แข็งแรงทั้งทางดานรางกาย

    และจิตใจสงผลให

    การทํางานมีประสิทธิภาพ

    เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๓. เพื่อสงเสริมและ

    ปลูกฝงคานิยมที่ดี

    ตอการออกกําลังกาย

    และเลนกีฬาของเด็ก  

    เยาวชน ประชาชน นักเรียน 

    นักศึกษา ผูสูงอายุ คนพิการ

    ในจังหวัดเชียงใหม

๔. สนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหมตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

การกีฬาและนันทนาการ 

ใหกับเด็ก เยาวชนและ

ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม 

โดยแบงกลุม ดังนี้

๑. กลุมเยาวชน

๒. กลุมประชาชน

๓. กลุมนักเรียน นักศึกษา

๔. กลุมคนพิการและผูสูงอายุ

๕. สถาบันการศึกษา/

    สวนราชการตางๆ

๖. คณะผูบริหารและ

    เจาหนาที่ขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

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

เยาวชนและ

ประชาชน

จ. เชียงใหม 

ที่เขารวม

กิจกรรมฯ

๒. จํานวน

กิจกรรมที่

สงเสริมและ

สนับสนุนกีฬา

และนันทนาการ

๑. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน

    นักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการในจังหวัดเชียงใหม

    มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 

    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

๒. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 

    นักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ

    คนพิการในจังหวัดเชียงใหม

    ไดตระหนักและเห็นคุณคา

     สุขภาพของตัวเอง 

     โดยหันมาออกกําลังกาย

     เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น

๓. มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต

    และคานิยมที่ดีตอกิจกรรม

    การสงเสริมสุขภาพ กีฬาและ

    นันทนาการของเด็ก เยาวชน  

    ประชาชน นักเรียน นักศึกษา

    ผูสูงอายุ คนพิการ  สงผลให

    วิถีชีวิตของกลุมคนดังกลาว

    มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

๔. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชน ของจังหวัด

    เชียงใหม ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

สํานักการศึกษาฯ

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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- 361 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 การแขงขันกีฬานักเรียน 

นักศึกษาและประชาชน

ตานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม

๑. จัดคัดเลือกตัวแทน

    นักเรียน นักศึกษาและ

    ประชาชน ในระดับอําเภอ

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    รวม ๒๕ อําเภอ

๒. จัดการแขงขันกีฬา

    นักเรียน  นักศึกษา 

    ตานยาเสพติดในระดับ

    จังหวัดเชียงใหม

๓. จัดสงนักเรียนในสังกัด

    เขารวมการแขงขัน

    มหกรรมกีฬานักเรียน

    ทองถิ่นรอบคัดเลือก 

    ภาคเหนือและระดับประเทศ

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

โครงการ/กิจกรรม

ที่สนับสนุน

สงเสริม

ถึงการเลน

กีฬาตานภัย

ยาเสพติด

ในพื้นที่ที่ให

การสนับสนุน

๒. จํานวนเด็ก 

เยาวชนและ

ประชาชน

ที่ไดมีโอกาส

ในการทํา

กิจกรรม

สรางสรรค 

รวมกันในชุมชน 

สรางความรัก 

ความสามัคคี 

ปรองดอง

สํานักการศึกษาฯ1. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน 

    หางไกลจากยาเสพติด

    และอบายมุขตาง ๆ  

2. เพื่อจัดการแขงขันกีฬา

    นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน ในแตละ

    อําเภอ รวม 25 อําเภอ

    เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป

    แขงขันในระดับจังหวัด

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกีฬาของนักเรียน 

    นักศึกษา และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศ

    และเพื่อการอาชีพตอไป

4. เพื่อใชกิจกรรมกีฬา

    สงเสริมการทองเที่ยว

    และสรางรายได

5. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไดหันมาสนใจ

    ในการออกกําลังกาย

    โดยการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

    เพิ่มมากขึ้น 

6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหม ตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป  

    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

1. นักเรียน นักศึกษา

    และประชาชนไดใช

    เวลาวางใหเกิดประโยชน

    หางไกลจากยาเสพติด

    อบายมุขตางๆ และสามารถ

    ปองกันและแกไขปญหา

    ครอบครัวได

2. สรางนักกีฬาในระดับพื้นที่

    เพื่อสนับสนุนในการเขารวม

    การแขงขันในระดับที่สูงขึ้น

3. มีการพัฒนาการกีฬา

    ของนักเรียน นักศึกษา

    และประชาชน    

    ในจังหวัดเชียงใหม

    ไปสูความเปนเลิศและ

    เพื่ออาชีพ

4. สามารถสงเสริมและ

    กระตุนใหจังหวัดเชียงใหม 

    มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

    และการทองเที่ยว

    อยางตอเนื่อง

5. นักเรียน นักศึกษาและ

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม หันมาสนใจ

    การออกกําลังกาย

    โดยการเลนกีฬา

    เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

6. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชน ของ

    จังหวัดเชียงใหม 

    ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ ๔ ป 
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- 362 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

3 การแขงขันกีฬาสมาพันธ  

อบจ. 17  จังหวัดภาคเหนือ

๑. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ

    ระหวางคณะผูบริหาร  

    สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด  

    ขาราชการ  ลูกจางและ

    พนักงานขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดในเขต 

    ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ

๒. เพื่อเสริมสรางความเปน

    มิตรไมตรีระหวางองคกร

    ตลอดจนสรางความสามัคคี

    ในหมูคณะและสราง

    เครือขายระหวางองคกร

๓. เพื่อสงเสริมและ

    สนับสนุนใหบุคลากร

    และประชาชนหันมาสนใจ

    การออกกําลังกาย 

    โดยการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

สงนักกีฬา ไดแก คณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด  ขาราชการ  

ลูกจางและพนักงาน 

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

และประชาชนในเขตจังหวัด

เชียงใหม เขารวมการแขงขันกีฬา

สมาพันธ อบจ. ๑๗  จังหวัด

ภาคเหนือ

2,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ๑. ผูที่เขารวม

โครงการ 

มีความ

พึงพอใจ

มากกวา 

รอยละ ๘๐

๑. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    ไดใชเวลาวางใหเกิด

    ประโยชน หางไกลจาก

    ยาเสพติด อบายมุขตางๆ  

    และสามารถปองกัน

    และแกไขปญหา

    ครอบครัวได

๒. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดในเขต 

    ๑๗  จังหวัดภาคเหนือ

    มีเจตคติที่ดีตอกันมี

    ความรวมมือกันในการสราง

    เครือขายขององคกร

๓. ประชาชนในเขตจังหวัด

    เชียงใหม ไดหันมาสนใจ

    ในการออกกําลังกาย 

    การดูและรักษาสุขภาพ

    และมีความรวมมือที่ดีกับ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ในการพัฒนา จ.เชียงใหม

สํานักการศึกษาฯ
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- 363 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

4 กอสรางอาคารกีฬา

อเนกประสงค 

ศูนยเยาวชน

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบริการดานกีฬา

    และนันทนาการใหแกเด็ก

    เยาวชนและประชาชน

    จังหวัดเชียงใหม

    ไดมีสถานที่จัดกิจกรรม

    สรางสรรค การเลนกีฬา

    และกิจกรรมนันทนาการ

2. เพื่อสงเสริม และสนับสนุน

    การพัฒนาการเรียนรู 

    ทักษะดานกีฬาและ

    นันทนาการใหกับเด็ก

    และเยาวชน

3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

    เชียงใหม ตามยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ 4 ป 

    (พ.ศ. 2559 - 2562)

กอสรางอาคารกีฬาเอนกประสงค 

คอนกรีตเสริมเหล็ก

กวางไมนอยกวา 12 เมตร

ยาวไมนอยกวา 18 เมตร

2,000,000 - - - 1. จํานวน

ผูมาใช

บริการ

อาคารกีฬา    

เอนกประสงค

2. จํานวนครั้ง

ของการ

ใหบริการ

จัดการ

สงเสริม

สุขภาพ 

การกีฬาและ

นันทนาการ

1. จังหวัดเชียงใหม 

    มีสนามกีฬาเอนกประสงค

    ในการใหบริหาร

    ดานกีฬาและนันทนาการ

    แกเด็ก เยาวชนและ

    ประชาชนเชียงใหม 

    อยางเปนรูปธรรมและ

    ยั่งยืน

2. มีการพัฒนา ใหความรู 

    ทักษะ ประสบการณ

    ในการสงเสริมสุขภาพ

    การกีฬาและนันทนาการ

    ใหแกเด็ก เยาวชนและ

    ประชาชน เพื่อหางไกล

    จากพิษภัย อบายมุขและ

    ยาเสพติด

3. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน

    และประชาชนของ

    จังหวัดเชียงใหม

    ตามแผนยุทธศาสตร

    การปฏิรูปการศึกษา

    เชียงใหม ระยะ 4 ป 

    (พ.ศ. 2559 - 2562)

สํานักการศึกษาฯ

รวม 4 โครงการ 34,000,000 31,000,000 31,000,000 31,000,000



- 364 -

- 364 - (ผ.01) 61 - 64  การศึกษาและคุณภาพชีวิต         

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเสริมทุนการศึกษาตอสําหรับ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

๑. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา  

    และปจจัยพื้นฐาน

    ทางการศึกษาและสงเสริม 

    ใหนักเรียนในสังกัด

    ไดเขาศึกษาตอในระดับ

    สูงกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา

    ทางการศึกษาของเด็กและ

    เยาวชนในพื้นที่เชียงใหม

3. เพื่อยกระดับการศึกษาของ

    ประชาชนในพื้นที่หางไกล

    และขาดโอกาสใหสูงขึ้น

1. สนับสนุนทุนการศึกษา

    ใหกับนักเรียนที่สําเร็จ

    การศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

    ปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด

2. สนับสนุนทุนการศึกษา

    (ตอเนื่อง) ใหกับนักเรียน

    ที่ไดรับคัดเลือกใหเปน

    ผูรับทุน ในปงบประมาณ

    ที่ผานมา

6,672,000 6,805,000 6,805,000 6,805,000 1. จํานวนักเรียน

ในสังกัด อบจ.ชม.

ที่เรียนดีแต

ขาดแคลน

ทุนทรัพยไดเขา

ศึกษาตอในระดับ

ที่สูงกวาการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2. ผูไดรับทุนสําเร็จ

การศึกษาตาม

หลักสูตรไมนอยกวา

ระดับรอยละ 95

เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส

ไดรับการศึกษาที่ดีและสูงขึ้น

เปนการยกระดับคุณภาพชีวิต

และพัฒนากําลังคนในทองถิ่น

สํานักการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ 6,672,000 6,805,000 6,805,000 6,805,000

   5. ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      5.6 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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- 365 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงคใหความรู

ดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใหประชาชนและ

ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบ

ตางๆ อาทิเชน อบรม สัมมนา 

นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง

จัดทําสื่อในรูปแบบตางๆ 

เชน  ปายประชาสัมพันธ  

แผนพับ โปสเตอร สติ๊กเกอร  

แผน CD-ROM ฯลฯ

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

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

กิจกรรมหรือ

โครงการ

ประชาชนทุกภาคสวนรวมมือ

กันในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักการชาง

2 ฝกอบรมและฝกซอม

แผนปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

และความชํานาญในการ

ปฏิบัติงาน ดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

แกผูเขารับการฝกอบรม 

และฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

บุคคลากรสังกัด 

อบจ.เชียงใหม 

เจาหนาที่ อปท. อื่น 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และประชาชนทั่วไป

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1. จํานวน

กิจกรรม

การฝกอบรม

5 ครั้ง/ป

2. จํานวน

ผูเขารวม

กิจกรรม

200 คน/ครั้ง

ผูเขารับการฝกอบรม

มีความรู ทักษะ และ

ความชํานาญในการปฏิบัติงาน

ดานการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

สํานักการชาง

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6. การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในชุมชน

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5. เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.01 



- 366 -

- 366 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
แบบ ผ.01 

3 ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันและบรรเทา

    สาธารณภัย ใหแกประชาชน

    ในพื้นที่อําเภอตางๆของ

    จังหวัดเชียงใหม ทั้งกอน

    เกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 

    และหลังเกิดเหตุ

2. เพื่อชวยเหลือสนับสนุน

    การปฏิบัติงานของ

    ศูนยปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชียงใหม 

    ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย

    ฝายพลเรือนของ อปท.

    ในพื้นที่อําเภอตางๆ  

    สวนราชการ และองคกร

    ที่เกี่ยวของ

1. จัดเตรียม จัดหา อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ในการสนับสนุน    

    การปฏิบัติงานใหเพียงพอ

2. ชวยเหลือประชาชน

    ผูประสบภัย

3. ปรับปรุงซอมแซม

    สาธารณูปโภค 

    สาธารณูปการ

    ที่ไดรับผลกระทบ

4. รณรงคประชาสัมพันธ

    ใหประชาชนมีสวนรวม

    ในการแกไขปญหา

    สาธารณภัยที่เกิดขึ้น

5. สนับสนุนการดําเนินการ

    กิจกรรมในการปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัยของ

    กลุมอาสามัครตางๆ

6. ปฏิบัติงานดานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย 

    ตามระเบียบกฎหมายที่

    เกี่ยวของ

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

ครุภัณฑที่

ไดรับมาตรฐาน

2. จํานวน

กิจกรรม

ที่สนับสนุน

การดําเนินงาน

ปองกันและ

บรรเทาฯ

1. สามารถปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย 

    ใหแกประชาชนในพื้นที่

    อําเภอตาง ๆ ของจังหวัด

    เชียงใหม ทั้งกอนเกิดเหตุ 

    ขณะเกิดเหตุและ

    หลังเกิดเหตุ

2. สามารถชวยเหลือ

    สนับสนุนการปฏิบัติงาน

    ของศูนยปองกันและ

    บรรเทาสาธารณภัย

    จังหวัดเชียงใหม 

    ศูนยอาสาสมัคร

    ปองกันภัยฝายพลเรือน

    ของ อปท.ในพื้นที่อําเภอ

    ตางๆ สวนราชการและ

    องคกรที่เกี่ยวของ

สํานักการชาง
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- 367 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
แบบ ผ.01 

4 บํารุงรักษาและซอมแซม

เครื่องจักรกลสําหรับงาน

บรรเทาสาธารณภัย

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

บํารุงรักษาและซอมแซม

เครื่องจักรกลที่ชํารุด

เสียหายและเสื่อมสภาพ

จากการใชงาน เชน

ปมน้ํา เทรเลอรลากจูง

ฯลฯ

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

เครื่องจักรกล

ที่ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง

5 บํารุงรักษาและซอมแซม

ครุภัณฑยานพาหนะ

สําหรับงานบรรเทา

สาธารณภัย

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

บํารุงรักษาและซอมแซม

ครภัณฑยานพาหนะ

ที่ชํารุดเสียหายและ

เสื่อมสภาพจากการใชงาน

เชน รถดับเพลิง รถดูดโคลน

รถดูดฝุน รถสุขาเคลื่อนที่

รถกระเชาตัดกิ่งไม

รถบันได รถเครน ฯลฯ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของ

ยานพาหนะ

ที่ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง
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- 368 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
แบบ ผ.01 

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง สําหรับงานบรรเทา

สาธารณภัย

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

วัสดุยานพาหนะและขนสง

เชน กรอง ยาง แบตเตอรี่

ใบกวาด ฯลฯ สําหรับ

รถดับเพลิง รถดูดโคลน

รถดูดฝุน รถสุขาเคลื่อนที่

ระกระเชาตัดกิ่งไม

รถบันได รถเครน ฯลฯ

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

ยานพาหนะ

และขนสง 

ที่ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง

7 จัดซื้อวัสดุอะไหล

เครื่องจักรกลสูบน้ํา

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ที่เปน

    เครื่องจักรกลฯ

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

วัสดุอะไหลเครื่องจักรกล

สูบน้ํา เชน ทอสงน่ํา 

ทอดูดน้ํา นอต สกรู 

ประเก็น แบตเตอรี่  ยาง

ซีล กรอง ฯลฯ

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

เครื่องจักรกล

สูบน้ําที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่เปน

    เครื่องจักรกลอยูในสภาพดี

    พรอมที่จะปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง
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- 369 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
แบบ ผ.01 

8 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

และสารหลอลื่น 

สําหรับงานบรรเทา

สาธารณภัย

1. เพื่อพัฒนางาน

    ดานบรรเทาสาธารณภัย

    ในความรับผิดชอบของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอน

    ของประชาชนในเชียงใหม

วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 

สําหรับยานพาหนะของ

งานบรรเทาสาธารณภัย   

และสิ่งแวดลอมและ    

เครื่องมือเครื่องใชตางๆ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ

1. สามารถพัฒนางาน         

    ดานบรรเทาสาธารณภัย

    ในความรับผิดชอบ

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แกปญหาความตองการและ 

    บรรเทาความเดือดรอน

    ใหกับประชาชน

สํานักการชาง

9 จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 

ที่ใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน 

    สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มความรวดเร็ว

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 

ที่ใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เชน

สายสงน้ําแรงดันสูง 

รองเทา ชุดกันฝน 

หมวกนิรภัย ถุงมือ 

ขอตอ ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนวัสดุ

ที่ไดรับตาม

มาตรฐาน

เพียงพอ

สําหรับ

งานปองกัน

และบรรเทา ฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 

    เครื่องมือ เครื่องใชพอเพียง

    ในการปฏิบัติงานปองกัน

    และบรรเทาสาธารณภัย

    อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

สํานักการชาง



- 370 -

- 370 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
แบบ ผ.01 

10 จัดซื้อวัสดุสําหรับครุภัณฑ

งานบรรเทาสาธารณภัย

และสิ่งแวดลอม

1. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    ใหอยูในสภาพดี

    พรอมสําหรับการปฏิบัติงาน

2. เพื่อบํารุงรักษาหรือ

    ซอมแซมทรัพยสินของ

    อบจ.เชียงใหม ใหมีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรงและ

    ปลอดภัย

วัสดุสําหรับครุภัณฑ

งานบรรเทาสาธารณภัย

และสิ่งแวดลอม เชน 

เครื่องยอยกิ่งไม 

เครื่องพนสารเคมี 

เครื่องตรวจวัดฝุนละออง

ขนาดเล็ก เครื่องกําเนิด

ไฟฟาฉุกเฉิน ฯลฯ

900,000 900,000 900,000 900,000 รอยละของ

ครุภัณฑที่

ไดรับการ

บํารุงรักษา

1. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหมที่ใช

    ในงานบรรเทาสาธารณภัย

    อยูในสภาพดี พรอมที่จะ

    ปฏิบัติงาน

2. ทรัพยสินของ 

    อบจ.เชียงใหม มีสภาพ

    มั่นคง แข็งแรง 

    และมีความปลอดภัย

    ตอการใชงาน

สํานักการชาง

รวม 10 โครงการ 31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000



- 371 -

- 371 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

สารหลอลื่น 

สําหรับงานขุดเจาะ

บอบาดาล

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

วัสดุเชื้อเพลิงและ

สารหลอลื่น 

สําหรับเครื่องจักรกล

และยานพาหนะของ

งานขุดเจาะบอบาดาล

และงานที่เกี่ยวของ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

    อยางเพียงพอ

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

สํานักการชาง

2 จัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับ

งานขุดเจาะบอบาดาล

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

วัสดุกอสรางสําหรับ

งานขุดเจาะบอบาดาล

เชน ทอพีวีซี กาว กรวด

ปูน หิน ฯลฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

    อยางเพียงพอ

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

สํานักการชาง

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 



- 372 -

- 372 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

3 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทยสําหรับ

งานขุดเจาะบอบาดาล

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

วัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทยสําหรับ

งานขุดเจาะบอบาดาล

เชน สารเบนโทไนท ฯลฯ

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

    อยางเพียงพอ

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

สํานักการชาง

4 จางเหมาขุดเจาะบอบาดาล 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน

    มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค 

    บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง

    จากการขาดน้ําใช

    ในการเกษตรแกเกษตรกร

    ในพื้นที่ที่ประสบปญหา

จํานวน 25 อําเภอ 

แบงเปน 42 เขต ๆ ละ

3 บอ ความลึกประมาณ

120 เมตร ชนิดทอ PVC

ชั้น 13.5 ขนาด dai.6"

จํานวน 126 บอ ๆ ละ

429,200 บาท

54,079,200 54,079,200 54,079,200 54,079,200 รอยละของโครงการ/

กิจกรรมที่ได

ดําเนินการ

1. ประชาชนมีน้ําใชสําหรับ

    การอุปโภค บริโภค

    อยางเพียงพอ

2. สามารถบรรเทาปญหา

    การขาดน้ําใชในการเกษตร

    แกเกษตรกรในพื้นที่

    ที่ประสบปญหา

สํานักการชาง

รวม 4 โครงการ 60,529,200 60,529,200 60,529,200 60,529,200



- 373 -

- 373 - (ผ.01) 61 - 64  ปองกัน บรรเทา              

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปองกัน บําบัด แกไข

ปญหาอาชญากรรม 

และปญหายาเสพติด

1. เพื่อรณรงค ปลูกจิตสํานึก

    สรางกระแสตอตาน

    ยาเสพติด

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    นโยบายตามยุทธศาสตร

    ของรัฐบาล

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การจัดกิจกรรมให

    กลุมเยาวชนใชเวลาวาง

    ใหเกิดประโยชน

4. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

    ของชุมชนในการปองกัน

    ปญหาอาชญากรรมและ

    ปญหายาเสพติด

จัดกิจกรรมรณรงค 

อบรมใหความรู จัดกิจกรรม

สรางสรรคตาง ๆ ใหกับ

ประชาชน กลุมเด็ก

เยาวชนในสถานศึกษา

ที่เปนกลุมเสี่ยงตอการคา

หรือเสพยาเสพติด 

และสนับสนุนการบําบัด

ผูติดยาเสพติด รวมตลอดถึง

แผนงาน/โครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ ในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวน

กิจกรรม

ที่สนับสนุน

การแกไข

ปญหา

อาชญากรรม

และยาเสพติด

1. เยาวชนและประชาชน

    มีจิตสํานึก มีสวนรวม

    ตอตานยาเสพติด

2. มีสวนรวมในการสงเสริม 

    สนับสนุนการดําเนิน

    นโยบายของรัฐบาล

    ใหบรรลุผลสําเร็จ

3. เยาวชนใชเวลาวาง

    ในการทํากิจกรรมที่เปน

    ประโยชนมากขึ้น

4. ชุมชนเขามามีสวนรวม

    ในการปองกันและแกไข

    ปญหาอาชญากรรม

    และยาเสพติด

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

   6. ยุทธศาสตรที่ 6 การปองกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      6.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 



- 374 -

- 374 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

สํานักปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เครื่องปรับอากาศ

    แบบแยกสวน 

    ชนิดตั้งพื้น

    หรือชนิดแขวน 

    (มีระบบฟอกอากาศ) 

    ขนาด 50,000 บีทียู 

    ราคาเครื่องละ 

    57,000 บาท

    ป 2561 : 3 เครื่อง

171,000 - - - จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการ

ใชงานของ

สํานักปลัดฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

2. เครื่องโทรสาร

    แบบใชกระดาษธรรมดา

    สงเอกสารได

    ครั้งละ 30 แผน 

    ราคาเครื่องละ 

    30,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

30,000 - - -

3. ปรับปรุงระบบไมโครโฟน

    หองประชุม ชั้น 4

    พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง

    (ไมคลอย จํานวน 12 ตัว)

300,000 - - -

4.  เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA

    ราคาเครื่องละ 

    3,200 บาท

    ป 2561 : 9 เครื่อง

28,800 - - -

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7. การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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- 375 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ

ทุกรูปแบบขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อถายทอดหรือ

    ประชาสัมพันธขาวสารให

    แกประชาชนไดรับทราบ

2. เพื่อใหประชาชนมีความรู

    ความเขาใจที่ถูกตอง

    ตอองคกร

3. เพื่อเปนการสราง

    ความนิยมและภาพพจน

    ที่ดีขององคกร

- รายงานประจําปของ

  องคการบริหารสวนจังหวัด

  เชียงใหม

- หนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ

  องคการบริหารสวนจังหวัด

  เชียงใหม

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน 

  จังหวัดเชียงใหม

  ผานสื่อหนังสือพิมพ

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน

  จังหวัดเชียงใหม 

  ในรายการ "ทุกทิศ ทั่วถิ่น   

  กับ อบจ.เชียงใหม"

- การประชาสัมพันธกิจกรรม

  ขององคการบริหารสวน    

  จังหวัดเชียงใหม

  ผานสื่อมวลชน

  (Press Relationship)

- การโฆษณาและเผยแพร

  ประชาสัมพันธอื่นๆ

11,976,000 11,976,000 11,976,000 11,976,000 จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่

เกี่ยวของ

กับการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธฯ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมสามารถเผยแพร

    ประชาสัมพันธกิจกรรม 

    ภารกิจ อํานาจหนาที่ และ

    การใหบริการสาธารณะแก

    ประชาชนในจังหวัด

    เชียงใหม ครอบคลุมสื่อ

    สิ่งพิมพทุกรูปแบบ

2. ประชาชน หนวยงานภาครัฐ

    หนวยงานภาคเอกชน

    ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน

    ไดรับขอมูลขาวสารที่

    ถูกตองจากองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

3. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมเปนที่รูจักและมี

    ภาพพจนที่ดีจากประชาชน

    หนวยงานภาครัฐ 

    หนวยงานภาคเอกชน 

    ภาคประชาสังคม และ

    สื่อมวลชน

สํานักปลัดฯ
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- 376 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

3 ฝกอบรม สัมมนา 

และทัศนศึกษาดูงาน

ของคณะผูบริหาร

สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม 

ขาราชการและพนักงานจาง

ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาความรู 

    ประสบการณในดานตาง ๆ 

    รวมถึงความเปนผูนํา

    บทบาท หนาที่ใหแก

    ผูเขารับการอบรม    

2. เพื่อใหผูเขารับการอบรม

    ไดพบปะ แลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็น ประสบการณ

    และแนวทางปฏิบัติงาน

    ในดานตาง ๆ รวมกัน

3. เพื่อใหผูเขาอบรม

    มีความสามัคคี กลมเกลียว

    สรางทัศนคติที่ดีตอองคกร

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ขาราชการและ

พนักงานจางองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เขารับการอบรม สัมมนา

หรือการเขารับการศึกษา

หลักสูตรตาง ๆ

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

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการ

1. ผูเขารับการอบรม

    รูจักบทบาทหนาที่

    ความรับผิดชอบในฐานะ

    บุคลากรองคการบริหาร

    สวนจังหวัด

2. ผูเขารับการอบรม

    สามารถนําความรูและ

    ประสบการณที่ไดรับมา

    ปรับใชในการพัฒนา

    ทองถิ่น

3. ผูเขารับการอบรม

    มีความสามัคคี

    ในหมูคณะและมีทัศนคติ

    ที่ดีตอองคกร

กองกิจการสภาฯ
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- 377 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

4 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภาตามที่

กฏหมายกําหนด

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

    เขามามีสวนรวม

    ในการเลือกตั้งสมาชิก

    สภาผูแทนราษฎร/

    สมาชิกวุฒิสภา	

    ไปทําหนาที่เปนผูแทน

    ระดับชาติในการพัฒนา

    ประเทศ

3. เพื่อใหไดผูแทนของ

    ประชาชนเขาไป

    ทําหนาที่ฝายบริหาร

    และฝายนิติบัญญัติ

    ระดับชาติ

ดําเนินกิจกรรม เพื่อสงเสริม

สนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และสมาชิกวุฒิสภา

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

ประชาชน

ที่มีสวนรวม

ในการเลือกตั้ง

สส./สว.

1. สงเสริมการปกครอง

    ในระบอบประชาธิปไตย

2. ประชาชนมีสวนรวม

    ในการเลือกตั้งสมาชิก

    สภาผูแทนราษฎร/

    สมาชิกวุฒิสภาทําหนาที่

    เปนผูแทนในการพัฒนา

    ประเทศ

3. มีผูแทนของประชาชน

    เขาไปทําหนาที่

    ฝายบริหารและ

    ฝายนิติบัญญัติระดับชาติ

กองกิจการสภาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

5 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเปนการสงเสริม

    การปกครองในระบอบ

    ประชาธิปไตย

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน

    ใหเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกผูบริหาร/

    ตัวแทนเขามาบริหาร

    ทองถิ่นของตนเอง

3. เพื่อใหไดผูบริหาร/

    สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม เขามาบริหาร

    งานขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม	

สนับสนุนการเลือกตั้ง	

1. นายกองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. สมาชิกสภาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมตามที่กฏหมาย

    กําหนด (กรณีครบวาระ

    ยุบสภา และกรณีแทน

    ตําแหนงวาง) ตามที่

    คณะกรรมการเลือกตั้ง

    กําหนด

80,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 รอยละของ

ประชาชน

ที่มีสวนรวม

ในการเลือกตั้ง

ผูบริหาร/สจ.

เขามา

บริหารงาน

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. สงเสริมการปกครอง

    ในระบอบประชาธิปไตย

2. ประชาชนเขามามีสวนรวม

    ในการเลือกผูบริหาร/

    ตัวแทนเขามาบริหาร

    ทองถิ่นของตนเอง

3. ไดผูบริหาร สมาชิกสภา

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    เขามาบริหารงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองกิจการสภาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและบริการ

ของกองกิจการสภา 

องคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานประมวลผล

    แบบที่ 1 

    ราคาเครื่องละ

    22,000 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

    ป 2562 : 2 เครื่อง

    ป 2563 : 2 เครื่อง

    ป 2564 : 2 เครื่อง

44,000 44,000 44,000 44,000 1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

กองกิจการสภาฯ

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา 

    (18 หนา/นาที) 

    ราคาเครื่องละ 

    3,300 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

    ป 2562 : 2 เครื่อง

    ป 2563 : 2 เครื่อง

    ป 2564 : 2 เครื่อง

6,600 6,600 6,600 6,600

3. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA

    ราคาเครื่องละ 

    3,200 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

    ป 2562 : 2 เครื่อง

    ป 2563 : 2 เครื่อง

    ป 2564 : 2 เครื่อง

6,400 6,400 6,400 6,400

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดรับ

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใช

งานของ

กองกิจการ

สภาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

7 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อแสดงถึงแผนพัฒนา

    ขององคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมที่กําหนด

    ยุทธศาสตรและแนวทาง

    การพัฒนาที่สอดคลองกับ

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

    ในระดับตาง ๆ

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ

    เชื่อมโยงและสอดคลอง

    ระหวางยุทธศาสตร

    การพัฒนาและการจัดทํา

    งบประมาณประจําป 

3. เพื่อแสดงแนวทาง

    การพัฒนาในชวงสี่ป

    ที่มีความสอดคลองและ

    สามารถสนองตอบตอ

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    อยางมีประสิทธิภาพ

1. จัดเวทีประชาคมในเขต

    จังหวัดเชียงใหม

    เพื่อสรางการมีสวนรวม

    ในการดําเนินงาน

2. จัดประชุมเพื่อกําหนด

    ทิศทางการพัฒนา/

    จัดประชุมคณะกรรมการ

    ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

    การจัดทําแผนพัฒนา

    ทองถิ่นสี่ป

3. จัดทํา/ปรับปรุง

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

4. จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

    /เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

    ประจําป/เพิ่มเติม

6. จัดทําเอกสาร/

    ประสานงานกับ

    หนวยงานที่เกี่ยวของ

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ชองทาง

ในการเปดเผย

ขอมูลใหแก

ประชาชนและ

หนวยงานตางๆ

1. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

    มียุทธศาสตรการพัฒนา

    ที่ไดรับการพัฒนา

    ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ

    สอดคลองกับ

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

    ในระดับตาง ๆ รวมถึง

    มีการปรับปรุงใหเปนไป

    ตามสภาพการณปจจุบัน

    ตามภารกิจที่ไดรับ

    มอบหมาย

2. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหมมีแผน

    พัฒนาทองถิ่นสี่ป

    สําหรับนําไปเปนกรอบ

    ในการจัดทํางบประมาณ

    รายจายขององคกร    

3. องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

    มีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

    สําหรับใชเปนแนวทาง

    ปฏิบัติในการดําเนินการ

    พัฒนาในชวงสี่ปไดอยาง

    มีประสิทธิภาพ

กองแผนฯ



- 381 -

- 381 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

8 ประสานการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมียุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหมให

    สอดคลองกับแผน

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อให อปท.ในเขตจังหวัด

    เชียงใหมมีการบูรณาการ

    โครงการพัฒนาที่จะ

    ดําเนินการรวมกันภายใต

    กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา

    ของ อปท.จังหวัดเชียงใหม 

3.  เพื่อใหการประสานแผน

    พัฒนาของ อปท. ในเขต

    จังหวัดเชียงใหมไดรับ

    การประสานเชื่อมโยง

    การพัฒนา ตอบสนอง

    ความตองการของประชาชน

4. เพื่อใหมีขอมูลของ

    อปท. นํามาใชประโยชน

    ในการประสานแผนพัฒนา

    รวมกัน

1. จัดทํา/ทบทวนกรอบ

    ยุทธศาสตรการพัฒนา

    อปท.

2. ประชุม/ประสาน

    การจัดทําแผนพัฒนา

    ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

    รวมกับคณะกรรมการ

    ประสานแผนพัฒนา

    ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น

    หนวยงานองคกรภาครัฐ

    ภาคประชาชน 

    ผูมีสวนเกี่ยวของ

3. จัดทําเอกสารแผนพัฒนา

    ทองถิ่นสี่ปและเอกสารที่

    เกี่ยวของในการประสาน

    แผนพัฒนาฯ 

4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ

    สารสนเทศการประสาน

    แผนพัฒนาทองถิ่น

    และแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน

ชองทาง

ในการเปดเผย

ขอมูลใหแก

ประชาชนและ

หนวยงานตางๆ

1. มีกรอบยุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหม

    ที่สอดคลองกับ

    แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม 

2. อปท.ในเขตจังหวัด

    เชียงใหม มีการบูรณาการ

    โครงการพัฒนาที่จะ

    ดําเนินการรวมกัน 

    ภายใตกรอบยุทธศาสตร

    การพัฒนาของ อปท.

    จังหวัดเชียงใหม    

3. การประสานแผนพัฒนา

    ของ อปท. ในเขตจังหวัด

    เชียงใหมไดรับการประสาน

    เชื่อมโยงการพัฒนา

    สนองตอบความตองการ

    ของประชาชน

4. มีขอมูลของ อปท. นํามา

    ใชประโยชนในการประสาน

    แผนพัฒนาของ อปท.

    ในเขต จ.เชียงใหม รวมกัน

กองแผนฯ



- 382 -

- 382 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

9 เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําปและฉบับเพิ่มเติม

    ใหเปนไปดวย

    ความเรียบรอย ถูกตอง

    ตามระเบียบฯ หนังสือ

    สั่งการและเสร็จทัน

    ตามกําหนด

2. เพื่อจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําปและ

    ฉบับเพิ่มเติมของ

    สภาทองถิ่นและ

    ผูวาราชการจังหวัด

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ใหมีองคความรู

    เกี่ยวกับการจัดทํา

    งบประมาณใหถูกตอง

    ตามระเบียบ กฎหมาย

    ที่กําหนด

1. จัดทํารางขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/ฉบับเพิ่มเติม

    จํานวน 200 เลม

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป 

    จํานวน 300 เลม 

    และฉบับเพิ่มเติม 100 เลม

2. จัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําปและ

    ฉบับเพิ่มเติม

3. จัดประชุมซักซอม

    ความเขาใจในการจัดทํา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป

    จํานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 300,000 1. จํานวน

ขอบัญญัติ

งบประมาณ

รายจาย

ประจําป/

เพิ่มเติม

2. จํานวน

ครั้งของ

การประชุม

1. มีการจัดทําขอบัญญัติ

    งบประมาณรายจาย

    ประจําป/เพิ่มเติม 

    ถูกตองตามระเบียบ

    ใชประกอบการเบิกจาย

    งบประมาณของ

    สวนราชการในสังกัด

    และสามารถเผยแพร

    ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ

2. การจัดทําเอกสารขอมูล

    ประกอบการพิจารณา

    ขอบัญญัติงบประมาณ

    รายจายประจําป/เพิ่มเติม

    ของ สภา อบจ.เชียงใหม

    และผูวาราชการจังหวัด

    เชียงใหม มีความชัดเจน

3. บุคลากรขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม มีองคความรู

    ดานการจัดทํางบประมาณ

    ทําใหการจัดทํา

    งบประมาณขององคกร

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

กองแผนฯ



- 383 -

- 383 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

10 บริหารจัดการงานติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาฯ สามารถ

    กําหนดแนวทาง วิธีการ

    การติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหคณะกรรมการ

    ติดตามและประเมินผล

    แผนพัฒนาฯ ไดออกตรวจ

    ติดตามประเมินผล

    แผนงาน/โครงการ 

    ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

    รับทราบปญหา อุปสรรค

    ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ

    ที่เปนรูปธรรม

    ตอการดําเนินงานของ

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

- จัดการประชุม

   คณะกรรมการติดตาม

   และประเมินผล

   แผนพัฒนาฯ

   เพื่อกําหนดแนวทาง

   วิธีการในการติดตาม

   และประเมินผล

   แผนพัฒนาองคการ

   บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

- ออกพื้นที่เพื่อตรวจ

   ติดตามความกาวหนา

   ของกิจกรรมโครงการ

   ตางๆ ในพื้นที่ปฏิบัติงาน

   ขององคการบริหาร

   สวนจังหวัดเชียงใหม

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ประชุมคณะ

กรรมการฯ

1. ผูเขารวมประชุมไดรวม

    แลกเปลี่ยนความรู 

    ความคิดเห็น

    ประสบการณ นําไปสู

    ขอสรุปและแนวทาง

    ที่เหมาะสมในการติดตาม

    และประเมินผลฯ

2. องคการบริหารสวนจังหวัด

    ไดผลการประเมินแผน

    พัฒนาฯ ที่มีประสิทธิภาพ

    และนําผลการประเมิน

    เปนเครื่องมือในการปรับ

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

กองแผนฯ



- 384 -

- 384 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

11 จางที่ปรึกษาติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อติดตามและประเมินผล

    การดําเนินงานตามแผน

    พัฒนาขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อนําผลการประเมิน

    แผนพัฒนาฯ มาเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    การดําเนินงานขององคกร

    ในระยะตอไป

จางที่ปรึกษาโครงการฯ 

เพื่อดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

500,000 500,000 500,000 500,000 รายงานผล

การติดตาม

และประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามแผนพัฒนาฯ 

ประจําป

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมทราบระดับ

    ความสําเร็จการดําเนินงาน

    ตามแผนพัฒนาองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. ใชผลการประเมินเปน

    เครื่องมือในการปรับปรุง

    และพัฒนาประสิทธิภาพ

    การดําเนินงานของ

    องคกรในระยะตอไป

กองแผนฯ



- 385 -

- 385 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

12 บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม

    ใหเกิดการประสานการ 

    จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2. เพื่อประสานการปฏิบัติงาน

    การสรางเครือขายและ

    บูรณาการความรวมมือ

    จากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    สามารถแกไขปญหาของ

    ประชาชนที่เกิดขึ้น

    ในทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศน

    การพัฒนา การสราง

    ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู

    ความสามารถ แกผูที่

    เกี่ยวของในการพัฒนา

    ทองถิ่นในดานตาง ๆ 

4. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การกระจายอํานาจใหแก

    องคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียงมาใช

    ในการพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหม

1. บริหารจัดการศูนย

    เครือขายฯ สําหรับเปน

    เวทีในการประสาน

    ความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

    และแกไขปญหาของ

    อปท. จ.เชียงใหม 

    และสงเสริมและสนับสนุน

    การนําแนวคิดเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาพัฒนา

    และสรางเครือขาย

    ความรวมมือในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

2. สงเสริมและสนับสนุน

    ใหเกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือของ

    อปท.จ.เชียงใหมในการ

    ขับเคลื่อนยุทธศาสตร

    การพัฒนาทองถิ่น

    จังหวัดเชียงใหมรวมกัน

3. จัดกิจกรรมตาง ๆ 

    โดยรวมมือกับ

    ทุกภาคสวนในการพัฒนา

    และแกไขปญหาของ

    ประชาชน จ.เชียงใหม

4. แสวงหาแนวทางหรือ

    รูปแบบที่เหมาะสมของ

    อปท.จ.เชียงใหม

    สําหรับเปนตนแบบ

    ในการแกไขปญหา

    ้

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้ง

ของกิจกรรม

ที่ดําเนินการ

เพื่อแกไข

ปญหาตางๆ

ของจังหวัด

เชียงใหม

1. สามารถบริหารจัดการ

    ศูนยเครือขายฯ ใหเปนเวที

    ประสานความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

    ในการพัฒนาแกไขปญหา

    ของ อปท.

2. เกิดการบูรณาการ

    ความรวมมือในการจัดทํา

    แผนพัฒนาทองถิ่นรวมกัน

3. เกิดกิจกรรมหรือเวที

    สาธารณะที่จะแสวงหา

    แนวทางแกไขปญหาของ

    ทองถิ่นรวมกัน

4. มีรูปแบบที่เหมาะสม

    (Good Practices) สําหรับ

    อปท. ใชเปนตนแบบแกไข

    ปญหาของประชาชน

5. เกิดการสรุปประสบการณ

    รวมกันของทุกภาคสวน

    ที่เกี่ยวของกับการกระจาย

    อํานาจใหแก อปท.

6. สามารถสรางการพัฒนา

    และขยายเครือขาย

    ความรวมมือของ

    ทุกภาคสวนในการนํา

    แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

    พอเพียงมาใชในการพัฒนา

    จังหวัดเชียงใหม

กองแผนฯ



- 386 -

- 386 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

บริหารจัดการศูนยเครือขาย

เพื่อแกไขปญหาและสงเสริม

การมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น (Clinic Center) 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

(ตอ)

5. เปนเวทีแลกเปลี่ยน

    ประสบการณโดยเนน

    การมีสวนรวมจาก

    ทุกภาคสวนในการกําหนด

    แนวทางการพัฒนา

    เพื่อแกไขปญหาใหกับ

    ประชาชน

6. จัดกิจกรรมตาง ๆ อาทิ 

    การประชุม การสัมมนา 

    การฝกอบรม การศึกษา

    ดูงานเพื่อเสริมสราง

    วิสัยทัศนการพัฒนา

    การสรางศักยภาพ

    เพิ่มพูนความรู

    และความสามารถแก

    ทุกภาคสวน

กองแผนฯ



- 387 -

- 387 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

13 จางที่ปรึกษาปรับปรุง

และพัฒนาระบบสารสนเทศ

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง

    ระบบสารสนเทศ 

    ฐานขอมูลและเว็บไซต

    ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

    ใหทันสมัย มีการใหบริการ

    นาสนใจ ตอบสนองตอ

    ผูใชบริการ

2. เพื่อพัฒนาปรับปรุง

    เว็บไซตใหรองรับอุปกรณ

    สื่อสารรูปแบบอื่น ๆ 

    (สมารทโฟน,แท็บเล็ต)

มีระบบสารสนเทศ 

ฐานขอมูลและเว็บไซต

ที่ทันสมัย รองรับอุปกรณ

สื่อสารรูปแบบอื่นๆ 

(สมารทโฟน, แท็บเล็ต) 

และโซเชียลมีเดีย

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้ง

ของการ

ดําเนิน

โครงการ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมมีชองทางสื่อสาร

    ประชาสัมพันธไปยัง

    ประชาชนผูสนใจ

    อยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชนผูสนใจสามารถ

    รับทราบขอมูลขาวสาร

    กิจกรรมขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมไดอยางทั่วถึง

    ทุกรูปแบบของอุปกรณ  

    เครื่องมือสื่อสาร

3. รูปแบบการใชงาน

    ตอบสนองพฤติกรรม

    ผูใชงานระบบอินเตอรเน็ต

    ในสภาวะการณปจจุบัน

กองแผนฯ



- 388 -

- 388 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

14 ปรับปรุงระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรภายในสํานักงาน

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในสํานักงานใหสามารถ

รองรับระบบงานและ

ภารกิจตางๆ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

พัฒนาและปรับปรุงซอมแซม

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร

ภายในสํานักงานที่เกิดการชํารุด

บกพรอง

400,000 400,000 400,000 400,000 มีระบบ

เครือขาย

คอมพิวเตอร

ใชงานครบทั้ง

8 สวนราชการ

ภายใน

สํานักงานองคการ

บริหาร

สวนจังหวัด

เชียงใหม

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม สามารถติดตอ

สื่อสารและปฏิบัติงาน

ระบบสารสนเทศผานระบบ

เครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

กองแผนฯ



- 389 -

- 389 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

15 ปรับปรุงเว็บไซต

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุง

    เว็บไซตขององคการ

    บริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม ใหทันสมัย 

    มีการใหบริการ ที่นาสนใจ

2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต 

    ใหรองรับอุปกรณสื่อสาร 

    รูปแบบอื่นๆ (สมารทโฟน, 

    แท็บเล็ต)

3. เพื่อพัฒนาใหเว็บไซต

    สนับสนุนการเขาถึงของ

    ประชาชนในเขตประชาคม

    เศรษฐกิจอาเซียน

มีเว็บไซตที่ทันสมัย 

ตอบสนองตอผูใชงานรองรับ

การเขาถึงผานอุปกรณ

การสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ 

(สมารทโฟน, แท็บเล็ต) 

ซึ่งสนับสนุนการใหขอมูล

ใน 9 ภาษา คือ ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

ภาษามาเลย ภาษาเขมร

ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว

ภาษาพมา ภาษาเวียดนาม

500,000 - - 500,000 รอยละของ

ผูเขาเยี่ยมชม

เว็บไซต ฯ

ที่เพิ่มขึ้น

1. ประชาชนไดรับทราบ

    ขาวสารอยางทั่วถึง

2. เว็บไซตมีความนาสนใจ

    และสามารถตอบสนอง

    ความตองการของ 

    ประชาชนไดอยางมี

    ประสิทธิภาพ

3. มีสื่อประชาสัมพันธที่มี

    ความหลากหลายทางภาษา 

    สรางภาพลักษณที่

    นาเชื่อถือและมีความเปน

    สากล

กองแผนฯ



- 390 -

- 390 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

16 ปรับปรุงประสิทธิภาพ

หองคอมพิวเตอรแมขาย

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1. เครื่องคอมพิวเตอร

    แมขาย แบบที่ 1 

    ราคาเครื่องละ

    130,000 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

260,000 - - - กองแผนฯ

2. อุปกรณกระจาย

    สัญญาณ (L2 Switch)

    ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

    ราคาเครื่องละ

    24,000 บาท 

    ป 2561 : 8 เครื่อง

192,000 - - -

3. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 10 kVA 

    ราคาเครื่องละ

    150,000 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

300,000 - - -

4. เครื่องควบคุม

    การเขา - ออก อัตโนมัติ

    ราคาเครื่องละ

    20,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

20,000 - - -

5. เครื่องควบคุม

    คอมพิวเตอรแมขาย

    (KVM)

    ราคาเครื่องละ

    100,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

100,000 - - -

1. หองควบคุมระบบเครือขาย

    มีระบบรักษาความปลอดภัย

    ในการเขาถึงเพิ่มมากขึ้น 

2. มีระบบไฟฟาสํารอง

    สําหรับปองกัน

    เหตุกระแสไฟฟากระชาก

3. มีระบบเครือขาย

    คอมพิวเตอรที่มี

    ประสิทธิภาพพรอมใชงาน

1. เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

    เครื่องคอมพิวเตอร

    แมขาย (Data Center) 

    ใหมีมาตรฐาน

    มีความมั่นคงปลอดภัย 

    และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. เพื่อลดความเสี่ยงของ

    การหยุดทํางานของระบบ

    สารสนเทศ (Down Time) 

    จากเหตุขัดของตาง ๆ 

    ที่ไมพึงประสงค เชน 

    ไฟฟาตก ไฟฟาดับ เปนตน

3. เพื่อรองรับการขยายตัว

    ของระบบสารสนเทศ

    ในปจจุบันและอนาคต

หองควบคุม

เครื่องคอม

พิวเตอร

แมขาย 

มีระบบรักษา

ความปลอดภัย

ในการเขาถึง

เพิ่มมากขึ้น

และมี

ประสิทธิภาพ

ในการ

ปฏิบัติงาน
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

17 จางที่ปรึกษาจัดทํา

ระบบสารสนเทศ

ฐานขอมูลกลาง

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อพัฒนาและจัดทําฐาน

ขอมูลกลางในการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

จางที่ปรึกษาใหพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลกลาง ไดแก  

ขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในจังหวัดเชียงใหม, 

ขอมูลสายทางภายในจังหวัด, 

ขอมูลพื้นฐาน, ขอมูลดานเศรษฐกิจ,

ขอมูลดานสังคมที่ชัดเจน

และนําไปใชประโยชน

ในการปฏิบัติงานและ

ประกอบการตัดสินใจของ

ผูบริหารได 

ป 2561 : จัดทําระบบ

ฐานขอมูลและขอมูลตั้งตน

ป 2562 - 2564 : พัฒนา

และปรับปรุงฐานขอมูล

500,000 100,000 100,000 100,000 ระบบฐาน

ขอมูลกลาง

มีขอมูล 

ครบถวน

เปนปจจุบัน

มีระบบสารสนเทศฐาน

ขอมูลกลางที่สามารถ

ใชงานไดสะดวก 

รวดเร็วเปนมาตรฐาน

และใชเปนสารสนเทศ

ในการติดสินใจ วางแผน

และดําเนินงานของผูบริหาร

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

กองแผนฯ
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- 392 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

18 คาบริการพื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซต เก็บฐานขอมูล

และคาโดเมนเนม

สําหรับเว็บไซตและ

ระบบสารสนเทศของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีพื้นที่ในการจัดเก็บ

เว็บไซตขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมและ

เว็บไซตทองเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม สําหรับเผยแพร

ประชาสัมพันธผลงานและ

ขอมูลทองเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม

มีพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต

และฐานขอมูลบนระบบ

อินเตอรเน็ตขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

40,000 40,000 40,000 40,000 พื้นที่สําหรับ

จัดเก็บ

เว็บไซตและ

ฐานขอมูล

ขององคการ

บริหารสวน

จังหวัด

เชียงใหม

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมสามารถใหบริการ

เว็บไซตบนระบบอินเตอรเน็ต

และเผยแพรประชาสัมพันธ

ผลงานของหนวยงานและ

ขอมูลทองเที่ยวจังหวัด

เชียงใหมแกประชาชน

กองแผนฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

19 พัฒนาสมรรถภาพ

บุคลากรดานสารสนเทศ

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร

    ในสังกัดองคการบริหาร

    สวนเชียงใหมและ

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

    ใหมีความรู ความสามารถ

    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    และการสื่อสาร

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ

    ความชํานาญใหกับ

    บุคลากรใหสามารถ

    นําวิทยาการและ

    เทคโนโลยีมาใชในการ

    ปรับปรุงและพัฒนางาน

    ใหมีประสิทธิภาพ

1. จัดฝกอบรมเทคโนโลยี

    สารสนเทศใหแก

    บุคลากรในสังกัด

    อบจ.เชียงใหมและ

    องคกรปกครองสวน

    ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

    ผูปฏิบัติงานงานดาน

    สารสนเทศ 

    จํานวน 30 คน/ป 

2. หนังสือคูมือและนิตยสาร

    ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ไมนอยกวา ปละ 40 เลม

400,000 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

อบรมและ

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ

1. ผูเขารับการฝกอบรม

    พัฒนาสมรรถภาพ 

    มีความรู ความเขาใจ 

    วิธีการและทักษะ

    ในการปฏิบัติงาน

    ดานสารสนเทศใหม ๆ 

    สงผลใหการปฏิบัติงาน

    มีประสิทธิภาพและ

    คุณภาพที่ดีขึ้น

2. บุคลากรมีการเพิ่มพูน

    ความรู ดานเทคโนโลยี

    สารสนเทศอยูเปนประจํา

กองแผนฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

20 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

1. สแกนเนอร 

    สําหรับงานเก็บเอกสาร

    ระดับศูนยบริการ 

    แบบที่  3 

    ราคาเครื่องละ 

    37,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

37,000 - - - กองแผนฯ

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    LED ขาวดํา

    (30 หนา/นาที) 

    ราคาเครื่องละ 

    7,900 บาท

    ป 2561 : 3 เครื่อง

23,700 - - -

3. เครื่องพิมพ Multifunction

    ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

    ราคาเครื่องละ

    17,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

17,000 - - -

4. เครื่องคอมพิวเตอร 

    สําหรับงานสํานักงาน

    (จอขนาดไมนอยกวา

    18.5 นิ้ว) 

    ราคาเครื่องละ 

    16,000 บาท

    ป 2562 : 2 เครื่อง

- 32,000 - -

5. เครื่องสํารองไฟฟา 

    ขนาด 800 VA 

    ราคา 3,200 บาท

    ป 2562 : 2 เครื่อง

- 6,400 - -

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดรับ

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการ

ใชงานของ

กองแผนฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองแผนและงบประมาณ

6. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

    สําหรับงานประมวลผล

    ราคาเครื่องละ

    21,000 บาท

    ป 2563 : 1 เครื่อง

- - 21,000 - กองแผนฯ

7. เครื่องทําน้ําเย็น 

    ราคาเครื่องละ 

    5,900 บาท 

    ป 2561 : 1 เครื่อง

5,900 - - -
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

21 ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการรับเงิน -

การเบิกจายเงินงบประมาณ

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการบันทึกขอมูล 

    ดานการรับ - จายเงินของ

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมเปนไปอยางสะดวก

    และรวดเร็ว

2. เพื่อใหเจาหนาที่ทุกหนวย

    งานสามารถสืบคนขอมูล

    รายรับ - รายจายไดอยาง

    สะดวกและรวดเร็ว

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผลและลด

    ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

    ดานการควบคุมการรับเงิน-

    การเบิกจายขององคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม

ควบคุมการรับเงิน -

การเบิกจายเงินขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ใหระบบสามารถดําเนินการ

 - แสดงรายละเอียดการรับเงิน   

   และการเบิกจายเงิน

   ทุกประเภท

 - บันทึกบัญชี รายรับ-รายจาย

   ทุกประเภท

 - ออกรายงานทางการเงิน

   ทุกประเภท

100,000 100,000 100,000 100,000 โปรแกรมควบคุม

การรับเงิน-การเบิก

จายเงิน

มีการประมวลผล

ถูกตองตรงกับ

งบการเงิน

1. การบันทึกบัญชีขอมูลดาน

    รายรับและรายจาย

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล สามารถตรวจ

    สอบรายละเอียดและยอด

    เงินคงเหลือแตละประเภท

    ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

2. เจาหนาที่ทุกหนวยงาน

    สามารถสืบคนขอมูล

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

3. สามารถตรวจสอบและ

    ติดตามการรับเงิน การเบิก

    จายเงินทุกประเภทไดอยาง

    รวดเร็ว

กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

22 รับชําระภาษีนอกสถานที่ 

การตรวจสอบสถานประกอบการ

และออกหนวยบริการ

เคลื่อนที่ใหความรูแกประชาชน

1. เพื่อใหผูประกอบการในพื้นที่

    จังหวัดเชียงใหมไดรับ

    ความสะดวกในการชําระภาษี 

    คาธรรมเนียมฯ ใหแก

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหม

2. เพื่อตรวจสอบสถานประกอบ

    การที่อยูในขายตองชําระ

    ภาษีและใหความรูแก

    ประชาชนในพื้นที่

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

    จัดเก็บรายได

1. ผูประกอบการคาน้ํามัน 

    โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาส

    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

    ที่อยูหางไกลหรือไม

    สามารถเดินทางมาชําระ

    ภาษีฯ ไดดวยตนเองหรือ 

    การชําระภาษีดวยวิธีอื่น ๆ 

2. ใหความรูกับประชาชนใน

    พื้นที่อําเภอตาง ๆ ที่ยังไมมี

    ความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ

    ภาษีทองถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 1.ผูรับบริการ

   ไดรับความ

   พึงพอใจ

2.ประชาชน

  ไดรับความรู

   เกี่ยวกับ

   กฎหมาย

   เพิ่มขึ้น

1. ประชาชนมีชองทางในการ

    ชําระภาษีฯ เพิ่มขึ้น ประหยัด

    คาใชจายในการเดินทางไป

    ชําระภาษีที่ อบจ.เชียงใหม 

2. การจัดเก็บรายไดองคการ

    บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

    มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

3. มีขอมูลสถานประกอบการ

    ที่ถูกตองในการชําระภาษี 

    สําหรับดําเนินการจัดเก็บ

    รายได

กองคลัง



- 398 -

- 398 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

23 ปรับปรุงพัฒนาแผนที่ภาษี

และระบบสารสนเทศ 

โปรแกรมการรับชําระภาษี 

ผานระบบอินเตอรเน็ต

และการพัฒนาโปรแกรม

ตอเนื่อง

1. เพื่อพัฒนาแผนที่ภาษี 

    และระบบสารสนเทศ 

    โปรแกรมการรับชําระภาษี

    ผานระบบอินเตอรเน็ต

2. เพื่อดูแลรักษาระบบ

    การแกไขฐานขอมูล

    เมื่อเกิดปญหา และเพิ่มเติม

    ระบบสารสนเทศใหม

    ที่สามารถใหบริการ

    เชื่อมตอกันไดหลาย ๆ จุด

จางที่ปรึกษาดําเนินการ

ปรับปรุงฐานขอมูล 

เว็บไซตและโปรแกรม

การยื่นชําระภาษีผานระบบ

อินเตอรเน็ตออนไลน 

สําหรับผูประกอบการ

โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาส

สถานบริการน้ํามันและยาสูบ

จํานวน 1,000 แหง

จัดทําฐานขอมูลใหครบถวน

และเปนปจจุบันและการทํา

ระบบเชื่อมโยงไปยัง

เคานเตอรบริการประชาชน

ตาง ๆ ได

50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ

ของผูเขาใช

ระบบที่เพิ่มขึ้น

1. ผูประกอบการสามารถ

    ยื่นชําระภาษี คาธรรมเนียม

    ไดอยางสะดวก

2. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม

    มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง



- 399 -

- 399 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

24 ประกวดโรงแรม รีสอรท 

เกสทเฮาส ในจังหวัดเชียงใหม 

ดีเดน ประจําป 2561 - 2564

1. เพื่อสรางความรวมมือระหวาง

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมกับผูประกอบการ

    โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาส

    ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใหผูประกอบการ 

    โรงแรม รีสอรท เกสทเฮาส 

    ที่มีการชําระคาธรรมเนียม

    จากผูพักในโรงแรมใหถูกตอง

    ครบถวน

3. เพื่อผูประกอบการมีสวนรวม

    ดานอนุรักษทรัพยากร

    ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

    วัฒนธรรม และดานอื่น ๆ 

    โดยไมใชงบประมาณ

    ของทางราชการ

ผูประกอบการโรงแรม รีสอรท 

เกสทเฮาสในจังหวัดเชียงใหม

ประมาณ 600 กวาแหง ที่มี

การชําระคาธรรมเนียมจากผูพัก

ในโรงแรมที่ถูกตอง ครบถวน 

ตลอดจนใหความรวมมือและ

มีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยว 

และนํานักทองเที่ยวเขามา

ในจังหวัดเชียงใหม

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ

ความพึงพอใจ

ของผูไดรับ

รางวัลและ

ความพึงพอใจ

ตอโครงการ

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมมีรายไดเพิ่มขึ้น

2. ไดรับความรวมมือจาก

    ผูประกอบการดานตาง ๆ 

3. ผูประกอบการโรงแรม 

    รีสอรท เกสทเฮาส มีความ

    กระตือรือรนการยื่นชําระ

    คาธรรมเนียมฯ

4. ผูประกอบการมีจิตสํานึก

    ดานการมีสวนรวม

    ในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

5. นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว

    ในจังหวัดเชียงใหม 

    เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง



- 400 -

- 400 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

25 ประกวดสถานประกอบการคา

น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ

ปโตรเลียมสําหรับรถยนตดีเดน

1. เพื่อสงเสริมให

    ผูประกอบการคาน้ํามัน

    และกาซปโตรเลียม

    มีการชําระภาษีบํารุง

    อบจ.เชียงใหม 

    ไดอยางถูกตอง

2. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีการปฏิบัติตามขอระเบียบ

    กฎหมายอยางถูกตอง

สถานประกอบการคาน้ํามัน

เชื้อเพลิง และกาซปโตรเลียม

สําหรับรถยนตในจังหวัด

เชียงใหม ประมาณ 360 แหง

ที่มีการชําระภาษีบํารุง

อบจ.เชียงใหม อยางถูกตอง

- 70,000 - 70,000 ความพึงพอใจ

ของผูประกอบ

การคาน้ํามัน

เชื้อเพลิงและกาซ

ปโตรเลียม

สําหรับรถยนต

ในจังหวัดเชียงใหม

ที่เขารวมโครงการ

1. ผูประกอบการคาน้ํามัน

    เชื้อเพลิง และกาซปโตเลียม

    ใหความรวมมือในการชําระ

    ภาษีเปนอยางดี

2.  การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม 

    มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง



- 401 -

- 401 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

26 ซอมแซมสถานที่

ใหบริการประชาชน (GCS)

1.  เพื่อใหประชาชนมาติดตอ

     ราชการไดรับความสะดวก 

     ประทับใจ และมี

     ความพึงพอใจ

     ในการติดตอใชบริการ

2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

     ในการใหบริการประชาชน

     ตอบสนองนโยบายของ

     รัฐบาลที่กําหนด

     ใหมีสถานที่บริการงาน

     หลาย ๆ งาน ณ จุดเดียว

คาใชจายในการซอมแซม

สถานที่ใหบริการประชาชน

เคานเตอรบริการประชาชน

ที่อยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมที่ชํารุดหรือตองพัฒนา

ใหมีสถานที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการใหบริการ

ประชาชน

- 100,000 - 100,000 ความพึงพอใจ

ของผูมาใชบริการ

1. ประชาชนที่มาติดตอ 

    ณ เคานเตอรบริการ

    ประชาชน ไดรับ

    ความสะดวก ประทับใจ

    และพึงพอใจในการมาใช

    บริการ

2. อบจ.เชียงใหม สามารถ

    ใหบริการประชาชนได

     อยางมีประสิทธิภาพ

กองคลัง



- 402 -

- 402 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

27 องคการบริหารสวนจังหวัด

บริการประชาชน (เคานเตอร

บริการประชาชน)

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกประชาชนที่ตองติดตอ

ชําระภาษีฯ หรือปรึกษาวิธี

ปฏิบัติเรื่องการชําระ

คาธรรมเนียมฯ และงาน

ดานอื่น ๆ

บริหารจัดการคาใชจายตาง ๆ

คาสาธารณูปโภค และ

คาใชจายอื่นๆ ของเคานเตอร

บริการประชาชน (GCS) 

เคานเตอรบริการประชาชน

ศูนยการคาแอรพอรตพลาซา

จังหวัดเชียงใหมที่อยู

ในความดูแลขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

หรือเคาเตอรอื่นๆ ที่อยู

ในความดูแล

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผูใช

บริการที่ไดรับ

ความสะดวก

และพึงพอใจ

กับการใหบริการ

ประชาชนที่มาใชบริการ

สามารถใชบริการได

ทั้งในและนอกเวลาราชการ

และวันหยุดราชการอื่น ๆ

ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว

กองคลัง



- 403 -

- 403 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

28 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

และพัฒนารายได

1. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีความรู ความเขาใจ

    ในขอบัญญัติ อบจ.เชียงใหม

    ตลอดถึงเขาใจขั้นตอนตาง ๆ

    ในการชําระภาษี และ

    คาธรรมเนียม คาบริการตาง ๆ

    และการชําระภาษีผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

2. เพื่อประชาสัมพันธอํานาจ

    หนาที่การนําภาษีไปใช

    ดานการบริการสาธารณะ

    และสรางแรงจูงใจ

    ใหผูประกอบการ

    ใหความรวมมือกับ

    ทางราชการในการชําระภาษี

1. จัดพิมพเอกสาร

    แผนพับใบปลิว

    คูมือการปฏิบัติ 

    เอกสารประชาสัมพันธ

    ใหผูประกอบการเกี่ยวกับ

    ขอบัญญัติ ขอกฎหมาย

    หรือการปฏิบัติวิธี

    ยื่นชําระภาษี

2. การมอบใบประกาศนียบัตร

    รางวัลใหแกผูประกอบการ

    ที่ชําระภาษีดีเดน และปฏิบัติ

    ตามขอระเบียบกฎหมาย 

3. โฆษณาประชาสัมพันธ

    ตามสื่อตาง ๆ ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 1.จํานวนของ

   ผูชําระภาษี

   ที่มีความรู

   ความเขาใจ

    ดานการชําระ

   ภาษีฯ เพิ่มขึ้น

2. สถิติการจัด  

 เก็บรายไดของ

  อบจ.เชียงใหม

1. ผูประกอบการมีความรู

    ความเขาใจขั้นตอน

    ในการชําระภาษี และ

    คาธรรมเนียม รายไดตาง ๆ

    มากขึ้น และใหความรวมมือ

    ในการชําระภาษีใหแก

    ทางราชการ

2. อบจ.เชียงใหม สามารถ

    จัดเก็บรายไดการพาณิชย

    และภาษีไดอยางครบถวน 

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

29 สงเสริมความรูและ

อบรมสัมมนาใหความรู

แกผูประกอบการโรงแรม 

สถานประกอบการน้ํามัน

และยาสูบ

1. เพื่อใหผูประกอบการ

    มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและภาษีบํารุง อบจ.

    ประเภทน้ํามัน ยาสูบ

2. เพื่อใหความรูดานการ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนและการปรับปรุง

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ.

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการจัดเก็บรายได

    ของ อบจ.เชียงใหม

4. เพื่อสรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการ

1. ผูประกอบการโรงแรม

    ในจังหวัดเชียงใหม

    จํานวน 700 แหง

2. สถานประกอบการคา

    น้ํามันและยาสูบ

    ในจังหวัดเชียงใหม 

    จํานวน 400 ราย

350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนของ

ผูประกอบการ

ที่มีความเขาใจ

เรื่องกฎหมาย

ระเบียบ

การชําระภาษี 

คาธรรมเนียมฯ

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูประกอบการมีความรู

    และเขาใจเกี่ยวกับ

    การชําระคาธรรมเนียม

    บํารุง อบจ. ประเภท

    โรงแรมและภาษีบํารุง 

    อบจ. ประเภทน้ํามัน 

    ยาสูบ เพิ่มมากขึ้น

2. ผูประกอบการสามารถ

    ชําระภาษีผานระบบ

    ออนไลนไดและเขาใจ

    ขอระเบียบการจัดเก็บ

    รายไดโรงแรมหรือภาษี

    บํารุง อบจ. เพิ่มมากขึ้น

3. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหมมี

    ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สรางความสัมพันธ

    อันดีระหวางองคกรและ

    ผูประกอบการได

กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

30 บริการพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต

เก็บฐานขอมูล งานแผนที่ภาษี

และการดูแลระบบ

1. เพื่อใหการบริการจัดเก็บ

    ภาษีและรายไดของ อบจ.

    เชียงใหม ผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

    การเชื่อมโยงฐานขอมูล

    กับธนาคาร การเชื่อมโยง

    กันศูนยบริการอื่น ๆ เปนไป

    อยางมีระบบ และสะดวก

2. เพื่อใหการจัดเก็บขอมูล

    ดานการเงินและบัญชี

    และการดูแลระบบฐานขอมูล

    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เชาพื้นที่ฐานขอมูลสําหรับ

เก็บขอมูลการชําระภาษีรายได

ตาง ๆ ขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม ผานระบบ

อินเตอรเน็ตและการเชื่อมโยง

ขอมูลการชําระเงินผานธนาคาร

หรือขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ

ของผูใชงาน

เกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพ

ของการเก็บฐาน

ขอมูลและ

ความรวดเร็ว

ในการเขาใช

ฐานขอมูล

1. องคกรสามารถใหบริการ

    ในการยื่นภาษีผานระบบ

    อินเตอรเน็ตออนไลน

    และการเชื่อมโยง

    ฐานขอมูลตาง ๆ

   ไดอยางเปนระบบและ

   สะดวก

2. การจัดเก็บรายไดของ

    อบจ.เชียงใหม

    มีประสิทธิภาพ

กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

31 บริการทางดานคมนาคม 

ของโครงการ อบจ.บริการ

ประชาชน

1. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเปนทางเลือกสําหรับ

    ประชาชนผูใชบริการชําระ

    ภาษีและคาธรรมเนียมและ

    การรับชําระภาษีรถยนต

    ของหนวยงานราชการที่

    มาใหบริการ ณ เคานเตอรฯ

2. เพื่อใหบริการประชาชน

    ไดอยางถูกตอง สะดวก 

    รวดเร็ว และโปรงใส

3. เพื่อนําเทคโนโลยีมาชวย

    เพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการบริการประชาชน

4. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให

    ประชาชนมาชําระภาษี

    ประจําป

คาใชจายดูแลระบบ

เปนรายเดือน และคาปรับปรุง

ระบบที่ใชเชื่อมโยง

จากสํานักงาน อบจ.ชม

ไปยังศูนยเคานเตอรบริการ

ประชาชน (GCS) ศูนยการคา

เซ็นทรัลแอรพอรทพลาซา

จังหวัดเชียงใหม และ

เคานเตอรบริการประชาชนอื่น

ที่อยูในความรับผิดชอบ

150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ที่ใชบริการ

ณ เคาเตอร

บริการประชาชน

1. ประชาชนมีทางเลือก

    และไดรับการอํานวย

    ความสะดวกในการชําระ

    ภาษี คาธรรมเนียมฯ อบจ.

2. ประชาชนมีความสะดวก

    จากการที่หนวยราชการอื่น

    มารวมใหบริการ 

    ณ จุดเดียวกัน เชน

    การชําระภาษีรถยนต

    การบริการดานไปรษณีย 

    ฯลฯ

3. ประชาชนไดรับการบริการ

    ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. ประชาชนมีแรงจูงใจ

    ในการชําระภาษี 

    คาธรรมเนียม อบจ. 

    และอื่น ๆ

กองคลัง
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

32 1. ตูเก็บเอกสาร

    ชนิด 2 บานเปด

    ราคาตูละ 

    6,500 บาท

    ป 2561 : 10 ตู

    ป 2562 : 10 ตู    

    ป 2563 : 10 ตู

    ป 2564 : 10 ตู

65,000 65,000 65,000 65,000 กองคลัง

2. เกาอี้ทํางาน 

    ราคาตัวละ 2,500 บาท

    ป 2561 : 6 ตัว

    ป 2562 : 3 ตัว

    ป 2563 : 3 ตัว

    ป 2564 : 3 ตัว

15,000 7,500 7,500 7,500

3. ตูเก็บเอกสาร

    บานเลื่อนกระจก 

    แบบ 2 บาน  

    ราคาตูละ 

    4,700 บาท

    ป 2561 : 2 ตู

9,400 - - -

4. โตะทํางาน

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

    ราคาตัวละ

    6,400 บาท

    ป 2561 : 1 ตัว

6,400 - - -

5. ตู 2 ลิ้นชัก 

    ราคาตูละ

    3,100 บาท

    ป 2561 : 1 ตู

3,100 - - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวนครุภัณฑ

ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการ

ใชงานของ

กองคลัง

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ
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เปาหมาย 
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ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานสํานักงาน 

    ราคาเครื่องละ 

    16,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

    ป 2562 : 1 เครื่อง

    ป 2563 : 1 เครื่อง

    ป 2564 : 1 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง

7. เครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 1 KVA 

    ราคาเครื่องละ

    5,800 บาท

    ป 2561 : 3 เครื่อง

17,400 - - -

8. เครื่องพิมพชนิด 

    Dot Matrix Printer 

    แบบแครสั้น 

    ราคาเครื่องละ 

    22,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

22,000 - - -

9. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

    ชนิด LED ขาวดํา 

    (30หนา/นาที) 

    ราคาเครื่องละ 

    7,900 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

7,900 - - -

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของกองคลัง

(ตอ)
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

33 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน

1. ตูเหล็ก 2 บานเปด

   (มอก.) ราคาตูละ 

    6,500 บาท

    ป 2561 : 10 ตู

    ป 2562 : 10 ตู

    ป 2563 : 10 ตู

    ป 2564 : 10 ตู

65,000 65,000 65,000 65,000 กองพัสดุฯ

2. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาด 4 ฟุต

    พรอมกระจก

    ราคาตัวละ

    6,400 บาท

    ป 2561 : 5 ตัว

    ป 2562 : 5 ตัว

    ป 2563 : 5 ตัว

    ป 2564 : 5 ตัว

32,000 32,000 32,000 32,000

3. เกาอี้ทํางาน 

    ราคาตัวละ

    2,500 บาท

    ป 2561 : 5 ตัว

    ป 2562 : 5 ตัว

    ป 2563 : 5 ตัว

    ป 2564 : 5 ตัว

12,500 12,500 12,500 12,500

4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก

    ขนาด 4 ฟุต 

    ราคาตูละ 

    4,700 บาท

    ป 2561 : 3 ตู

    ป 2562 : 3 ตู

    ป 2563 : 3 ตู

    ป 2564 : 3 ตู

14,100 14,100 14,100 14,100

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดรับ

มาตรฐาน

เพียงพอ

ในการ

ใชงานของ

กองพัสดุฯ
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- 410 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน

(ตอ)

5. โตะคอมพิวเตอร

    กวาง 60 ซม.

    ยาว 80 ซม.

    สูง 75 ซม.

    ราคาตัวละ 

    2,500 บาท

    ป 2561 : 5 ตัว

12,500 - - - กองพัสดุฯ

6. เครื่องคอมพิวเตอร

    สําหรับงานสํานักงาน 

    พรอมอุปกรณ

    และเครื่องสํารองไฟฟา

    ขนาด 800 VA

    ราคาชุดละ 19,200 บาท

    ป 2561 : 6 ชุด

    ป 2562 : 3 ชุด

    ป 2563 : 3 ชุด

    ป 2564 : 3 ชุด

115,200 57,600 57,600 57,600

7. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED 

    ขาวดํา (30 หนา/นาที)

    ราคาเครื่องละ

    7,900 บาท

    ป 2561 : 10 เครื่อง

    ป 2562 : 10 เครื่อง

    ป 2563 :  3 เครื่อง

    ป 2564 :  3 เครื่อง

79,000 79,000 23,700 23,700

8. เครื่องพิมพชนิด

    เลเซอร/ชนิด LED สี

    แบบ Network

    ราคาเครื่องละ

    12,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

12,000 - - -
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- 411 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองพัสดุและทรัพยสิน

(ตอ)

9. สแกนเนอร 

    สําหรับงานเก็บเอกสาร

    ระดับศูนยบริการ 

    แบบที่ 1 

    ราคาเครื่องละ

    20,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

    ป 2562 : 1 เครื่อง

    ป 2563 : 1 เครื่อง

    ป 2564 : 1 เครื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 กองพัสดุฯ

10. เครื่องสํารองไฟฟา

     ขนาด 800 VA 

     ราคาครื่องละ 

     3,200 บาท

     ป 2561 : 5 เครื่อง

     ป 2562 : 5 เครื่อง

     ป 2563 : 5 เครื่อง

     ป 2564 : 5 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000
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- 412 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

34 ฝกอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของคณะผูบริหาร

ผูบริหารสถานศึกษา

ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหม

    เกิดการพัฒนาความรู 

    และความสามารถ

    ในการทํางาน

2. เพื่อใหบุคลากรของ

    อบจ.เชียงใหมไดรับ

    โลกทัศน แนวคิดใหม ๆ 

    เกิดการแลกเปลี่ยน

    ทัศนคติรวมกัน  

3. เพื่อใหเกิดการสราง

    ทีมงานสูความสําเร็จ    

    ตามวิสัยทัศนขององคกร

4. เพื่อใหเกิดการสราง

    ความเขาใจอันดี       

    ความสามัคคีและ

    เกิดความรักความผูกพัน

    ในองคกร

คณะผูบริหาร 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ขาราชการครู 

บุคลากรทางการศึกษา 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมทุกคน

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

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม

โครงการฯ

ที่มีตอการ

จัดโครงการ

ฝกอบรม

สัมมนาและ

ทัศนศึกษาฯ

1. ผูเขาฝกอบรมนําความรู

    ที่ไดรับมาพัฒนาการทํางาน

    ในหนาที่ที่รับผิดชอบ

    ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ผูเขาฝกอบรมไดรับ

    โลกทัศน ประสบการณ 

    แนวคิดใหมๆ เกิดการ

    แลกเปลี่ยนทัศนคติรวมกัน

    และนํามาใชบูรณาการ

    ในการปฏิบัติงานของตนเอง

3. ผูเขาฝกอบรมเกิด

    ความเขาใจ ความสามัคคี

    ความผูกพันและรักองคกร

กองการเจาหนาที่
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- 413 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

35 ฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพและทักษะ

ทางวิชาชีพตามสายงาน

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม  

    ไดรับการเพิ่มพูนความรู   

    พัฒนาทักษะ 

    ความสามารถ  

    ประสิทธิภาพ และ  

    ประสิทธิผลในการ

    ปฏิบัติงาน ภายใต  

    ระเบียบ ขอกฎหมาย

    ที่กําหนด ในตําแหนง

    สายงานของตนเอง

2. เพื่อใหผูเขาอบรมไดรับ  

    การพัฒนาการทํางาน 

    แบบบูรณาการ 

    เพื่อการแกไขปญหา 

    การพัฒนางาน 

    และการทํางานเปนทีม

3. เพื่อใหผูเขาอบรมได 

    พัฒนาทัศนคติ

    ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดี 

    ทั้งตอองคกร ตอผูอื่น 

    และตอตนเอง

4. เพื่อใหผูเขาอบรมไดเขาใจ 

    ในบทบาทหนาที่ของ

    ตนเองในการทํางานและ

    การพัฒนาทองถิ่น

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 200 คน

(จัดอบรมจํานวน 4 หลักสูตร)

700,000 700,000 700,000 700,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึงพอใจ

ในทุกดาน 70% 

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน

เพิ่มขึ้น

1. ผูเขารับการอบรมสามารถ

    ปฏิบัติงานในตําแหนง

    สายงานของตนไดอยาง

    มีประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผล

2. ผูเขาอบรมมีการพัฒนา

    การทํางานแบบบูรณาการ

    สามารถแกไขปญหา

    พัฒนางานและทํางาน

    เปนทีมไดอยางมี 

    ประสิทธิภาพ

3. ผูเขาอบรมมีทัศนคติ 

    และจิตสํานึกที่ดีตอองคกร   

    ตอผูอื่น และตอตนเอง

4. ผูเขาอบรมเขาใจ

    ในบทบาทหนาที่ของ

    ตนเองในการทํางานและ

    การพัฒนาทองถิ่น

กองการเจาหนาที่
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

36 ฝกอบรมหลักสูตร

การพัฒนาทักษะ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทํางาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด

อบจ.เชียงใหม ใหสามารถ

ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ในปจจุบัน เพิ่มพูนความรู 

ทักษะ และความชํานาญ

ในการปฏิบัติงาน

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 100 คน

600,000 600,000 600,000 600,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึง

พอใจในทุกดาน 

70%

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 

70%

3. ผูเขาอบรม

มีประสิทธิภาพ

และผลสําเร็จ

ในการทํางาน 

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพิ่มขึ้น

ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู

ความเขาใจ วิธีการและทักษะ

ในการใชงานโปรแกรมตาง ๆ

สงผลใหการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ที่ดีขึ้น

กองการเจาหนาที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

37 ฝกอบรมหลักสูตร

ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติหนาที่

1. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    ในกฎหมาย ระเบียบ

    ที่เกี่ยวของในการ   

    ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการพัฒนาตนเองและ  

    พัฒนางานไดอยางมี   

    ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    นําความรูที่ไดรับ

    จากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูเขาฝกอบรม

    มีการแลกเปลี่ยน

    ความคิดเห็นและ

    ประสบการณ

    ในการปฏิบัติงาน

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

พนักงานจาง ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

และบุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น

จํานวน 2 รุน ๆ ละ 150 คน

450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละของ

ผลคะแนน

การทําแบบ

ทดสอบของ

ผูเขาอบรม

ที่เพิ่มขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรมมีความรู

    ความเขาใจในกฎหมาย  

    ระเบียบที่เกี่ยวของ

    ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2. ผูเขาฝกอบรมมีการพัฒนา

    ตนเองและพัฒนางาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. ผูเขาฝกอบรมนําความรู

    ที่ไดรับจากการฝกอบรม

    ไปใชปฏิบัติงานไดอยาง

    ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

4. ผูเขาฝกอบรม

    นําความคิดเห็นและ

    ประสบการณตาง ๆ 

    มาปรับใชในการปฏิบัติงาน

กองการเจาหนาที่
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

38 ฝกอบรมหลักสูตร

การเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรม ในการทํางาน

สําหรับบุคลากร องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเสริมสรางกระบวนทัศน

    วัฒนธรรม และคานิยม

    ในการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก

    การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. เพื่อเสริมสรางใหบุคลากร 

    ของ อบจ.เชียงใหม 

    มีความรู ความเขาใจ

    ในหลักทางพระพุทธศาสนา 

3. เพื่อสรางภูมิคุมกันดานจิตใจ

    ที่จะนําไปสูพฤติกรรมในเชิง

    สรางสรรค สงผลใหสามารถ

    แกไขปญหาระบบคุณธรรม

    ในราชการเชิงลึกใหมีผล

    ในระยะยาวอยางตอเนื่อง

4. เพื่อปลุกจิตสํานึกในการ

    กระทําความดี โดยเขาไปมี

    สวนรวมในกิจกรรมบําเพ็ญ

    สาธารณประโยชน

5. เพื่อสรางจิตสํานึก

    ในการตอตานการทุจริต

    และประพฤติมิชอบ

ผูบริหาร ขาราชการ

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจางขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 50 คน

260,000 260,000 260,000 260,000 1. ผูเขาอบรม

มีความพึงพอใจ

ในทุกดาน 70%

2. มีผูเขาอบรม

ตามโครงการ

ไมนอยกวา 70%

3. ผูเขาอบรม

มีคุณธรรม

จริยธรรม

เพิ่มมากขึ้น

1. ผูเขาฝกอบรมปฏิบัติงาน

    โดยยึดหลักการบริหาร

    กิจการบานเมืองที่ดี 

    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

    พอเพียง

2. ผูเขาฝกอบรมนําหลักธรรม

    ไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน

    และสามารถประยุกตใช

    ในการปฏิบัติงานได

3. ผูเขาฝกอบรมมีคุณธรรม

    จริยธรรมและธรรมาภิบาล

    ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

4. ผูเขาฝกอบรมมีจิตสํานึก

    ในการทําความดี เขารวม

    กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณะ

    ประโยชนตาง ๆ 

5. ผูเขาฝกอบรมมีจิตสํานึก

    รวมตอตานการทุจริตและ

    ประพฤติมิชอบ

กองการเจาหนาที่
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ตัวชี้วัด 
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

39 ฝกอบรมหลักสูตร

การจัดการความรูเพื่อพัฒนา

องคกรไปสูการเปนองคกร

แหงการเรียนรู (Knowledge

Management : KM)

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรู ความเขาใจ

    เบื้องตน เกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge   

    Management)

2. เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

    เรียนรูจากประสบการณ

    ในการทํางานเปนคณะ

3. เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

    มีการพัฒนางาน จัดการ

    ความรูของ อบจ.เชียงใหม

    และมีการถายทอดความรู

    ตาง ๆ อยางเปนระบบ

4. เพื่อรวบรวมและพัฒนา

    องคความรูที่มีอยูในองคกร

    ใหเปนระบบ สามารถ

    นํามาใชในการปฏิบัติงานได

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม

สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม

ขาราชการครู

บุคลากรทางการศึกษา

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจางในสังกัด

อบจ.เชียงใหม จํานวน 50 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละของคะแนน

ความพึงพอใจ

ของผูเขารับ

การฝกอบรม

อยูในระดับดี

1. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีความรูความเขาใจ

    เบื้องตนเกี่ยวกับการ

    จัดการความรู 

    (Knowledge 

    Management) 

2. ผูเขารับการฝกอบรม

    นําความรูจากประสบการณ

    ในการทํางานเปนคณะ

    มาประยุกตใชในการ

    ปฏิบัติงาน

3. ผูเขารับการฝกอบรม

    มีการพัฒนางาน 

    สามารถจัดการความรู

    ไดอยางเปนรูปธรรม

    และถายทอดความรูตาง ๆ 

    ไดอยางเปนระบบ

4. องคกรมีการจัดการ

    องคความรูอยางเปนระบบ

    และสามารถนํามาใช

    ในการปฏิบัติงานได

    อยางมีประสิทธิภาพ

กองการเจาหนาที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

40 อบรมหลักสูตรความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและเงื่อนไข

การลงโทษทางวินัย 

การใหออกจากราชการ 

การอุทธรณและการรองทุกข

และแนวทางการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    เบื้องตนเกี่ยวกับหลักเกณฑ

    และเงื่อนไขการลงโทษ

    ทางวินัย การใหออก

    จากราชการการอุทธรณ

    และการรองทุกข และ

    แนวทางการปฏิบัติ

    ตามประมวลจริยธรรม

    ขาราชการของ 

    อบจ.เชียงใหม

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด  

    อบจ.เชียงใหม มีวินัย

    ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ

    มีคุณธรรมและจริยธรรม 

    อันนําไปสูประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผลอยาง

    เปนรูปธรรมในการปฏิบัติ 

    หนาที่ราชการมากยิ่งขึ้น

ขาราชการ ลูกจางประจํา

และพนักงานจาง ในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม จํานวน 120 คน

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม 

มีความรู

ความเขาใจ

ในเนื้อหา

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    เบื้องตนเกี่ยวกับ

    หลักเกณฑและเงื่อนไข

    การลงโทษทางวินัย 

    การใหออกจากราชการ 

    การอุทธรณและ

    การรองทุกข และแนวทาง

    การปฏิบัติตามประมวล

    จริยธรรมขาราชการ อบจ.

2. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม

    มีวินัยในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการ มีคุณธรรม

    และจริยธรรม อันนําไปสู

    ประสิทธิภาพและ  

    ประสิทธิผลอยางเปน

    รูปธรรมในการปฏิบัติ

    หนาที่ราชการมากยิ่งขึ้น

กองการเจาหนาที่
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

41 อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ

ขาราชการ อบจ. 

และพนักงานจาง

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในระเบียบ 

    แบบแผนของทางราชการ

2. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในหลักและ

    วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท

    และหนาที่ของขาราชการ 

    และพนักงานจางในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมี

    พระมหากษัตริยทรงเปน

    ประมุข

3. เพื่อใหบุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในแนวทาง

    การปฏิบัติตนเปน

    ขาราชการและ

    พนักงานจางที่ดี

ขาราชการ และ

พนักงานจาง

ในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

จํานวน 120 คน

80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขาอบรม

มีความรู

ความเขาใจ

ในเนื้อหา

ตามหลักสูตร

เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหมมีความรู

    ความเขาใจในระเบียบ

    แบบแผนของทางราชการ

2. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในหลักและวิธี

    ปฏิบัติราชการ บทบาท

    และหนาที่ของขาราชการ 

    และพนักงานจางในระบอบ

    ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

    กษัตริยทรงเปนประมุข

3. บุคลากรในสังกัด 

    อบจ.เชียงใหม มีความรู

    ความเขาใจในแนวทางการ

    ปฏิบัติตนเปนขาราชการ 

    และพนักงานจางที่ดี

กองการเจาหนาที่
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

42 ฝกอบรมหลักสูตร

การเตรียมความพรอม

บุคลากรเขาสูวัยเกษียณ

1. เพื่อใหผูเขารวมโครงการ

    มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

    การเตรียมความพรอม

    ดานตาง ๆ กอนเกษียณอายุ

    และแนวทางการดําเนินชีวิต

    หลังเกษียณ

2. เพื่อใหผูเขารวมโครงการ

    สามารถนําความรูที่ไดรับ

    ไปปรับใชในการปฏิบัติตน

    เพื่อที่จะไดดํารงชีวิตอยู

    อยางมีคุณภาพและ

    มีความสุข

ผูบริหาร อบจ.เชียงใหม

สมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม

ขาราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษา ขาราชการ

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

ในสังกัด อบจ.เชียงใหม และ

บุคลากรองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอื่น จํานวน 50 คน

600,000 600,000 600,000 600,000 รอยละของ

คะแนน

ความพึงพอใจ

ที่มีตอโครงการ

ฝกอบรมอยูใน

ระดับดี

1. ผูเขารวมโครงการมีความรู

    ความเขาใจเกี่ยวกับ

    การเตรียมความพรอม

    ดานตาง ๆ กอนวัยสูงอายุ

    และแนวทางการดําเนินชีวิต

    ในวัยสูงอายุหรือหลังเกษียณ

2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

    นําความรูที่ไดรับไปปรับใช

    ในการปฏิบัติตนเขาสู

    วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

กองการเจาหนาที่
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

43 การสรรหาบุคลากร 1. เพื่อดําเนินการสรรหา

    บุคลากรมาบรรจุและ

    แตงตั้งเปนขาราชการ

    อบจ. ลงในตําแหนงที่วาง 

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป 

    ของอบจ.เชียงใหม

2. เพื่อดําเนินการสรรหา

    บุคลากรเพื่อจางเปน

    พนักงานจาง อบจ. 

    ลงในตําแหนงที่วาง  

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. เพื่อใหไดบุคลากรมา   

    สนับสนุนการปฏิบัติงาน

    ขององคกรอยางเพียงพอ

    ตามโครงสรางภารกิจ

    อํานาจหนาที่ สงผล

    ตอการบริหารงาน

    ขององคกรบรรลุ

    ตามวัตถุประสงค

1. สรรหาและเลือกสรรฯ 

    ขาราชการตําแหนงสายงาน

    ประเภทบริหารทองถิ่น 

    อํานวยการทองถิ่น วิชาการ 

    และประเภททั่วไป

    ใหครบทุกตําแหนง

2. สรรหาและเลือกสรรฯ 

    พนักงานจางที่วาง 

    ใหครบทุกตําแหนง

400,000 400,000 400,000 400,000 สรรหาและ

เลือกสรรฯ 

บุคลากรใน

ตําแหนงวาง

ไดครบ

ทุกตําแหนง

1. ไดบุคลากรมาบรรจุ

    และแตงตั้งเปนขาราชการ 

    อบจ. ลงในตําแหนงที่วาง

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

2. ไดบุคลากรทั่วไปซึ่งไดรับ

    การสรรหาและเลือกสรรจาง

    เปนพนักงานจาง อบจ. 

    ลงในตําแหนงที่วาง 

    ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป

    ของ อบจ.เชียงใหม

3. มีบุคลากรเพียงพอ

    ในการสนับสนุน

    การปฏิบัติงาน

    ขององคกรตามโครงสราง

    ภารกิจอํานาจหนาที่ 

    สงผลใหการบริหารงาน

    ขององคกรบรรลุตาม

    วัตถุประสงคที่ตั้งไว

กองการเจาหนาที่
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- 422 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

44 จัดจางที่ปรึกษาสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ

1. เพื่อดําเนินการสํารวจ

    ความพึงพอใจของผูรับ   

    บริการขององคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม        

    ในการกําหนดประโยชน  

    ตอบแทนอื่นเปนกรณี      

    พิเศษ 

2. เพื่อนําผลสํารวจ

    ความพึงพอใจของ

    ผูรับบริการที่ไดรับ 

    เสนอตอคณะอนุกรรมการ

    ประเมินประสิทธิภาพ

    และประสิทธิผล  

    การปฏิบัติราชการ 

    ทําการประเมินผล

    การปฏิบัติงาน

3. เพื่อนําผลสํารวจ

    ความพึงพอใจของ

    ผูรับบริการมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ     

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

ผลสํารวจความพึงพอใจ

จากงานบริการ/โครงการ

ที่เปนภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 4 - 5 งานบริการ/

โครงการ

350,000 350,000 350,000 350,000 รายงานผล

การสํารวจ

ความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

เพื่อเสนอตอ 

ก.จ.จ.เชียงใหม

เพื่อใหคณะ

อนุกรรมการ

ประเมิน

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

การปฏิบัติราชการ

1. ไดผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการของ 

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม 

    ในการกําหนดประโยชน

    ตอบแทนอื่นเปนกรณี

    พิเศษ 

2. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการ เสนอตอ

    คณะอนุกรรมการประเมิน

    ประสิทธิภาพและ

    ประสิทธิผลการ

    ปฏิบัติราชการ

3. นําผลสํารวจความพึงพอใจ

    ของผูรับบริการมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานของ    

    องคการบริหารสวน

    จังหวัดเชียงใหม

กองการเจาหนาที่
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- 423 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

45 1. เครื่องพิมพบัตรพนักงาน

    ราคาเครื่องละ

    98,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

98,000 - - - กองการเจาหนาที่

2. เครื่องเย็บกระดาษ

    ขนาดใหญ

    ราคาเครื่องละ

    3,500 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

7,000 - - -

3. โตะทํางานเหล็ก

    ขนาด 4 ฟุต

    ราคาตัวละ

    6,900 บาท

    ป 2561 : 3 ตัว 

    ป 2562 : 2 ตัว 

    ป 2563 : 2 ตัว 

    ป 2564 : 2 ตัว

20,700 13,800 13,800 13,800

4. เกาอี้ทํางาน

    (รับน้ําหนักไดไมนอยกวา

    100 กก.) ราคาตัวละ 

    4,500 บาท

    ป 2561 : 2 ตัว

9,000 - - -

5. เกาอี้ทํางาน

    ราคาตัวละ 

    2,500 บาท

    ป 2561 : 7 ตัว 

    ป 2562 : 3 ตัว 

    ป 2563 : 3 ตัว 

    ป 2564 : 3 ตัว

17,500 7,500 7,500 7,500

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

จํานวน

ครุภัณฑ

ที่ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอ

ในการใช

งานของ

กองการ

เจาหนาที่
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

6. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบ 3 ลิ้นชัก

    ราคาตูละ

    4,200 บาท

    ป 2561 : 3 ตู 

    ป 2562 : 2 ตู 

    ป 2563 : 2 ตู 

    ป 2564 : 2 ตู

12,600 8,400 8,400 8,400 กองการเจาหนาที่

7. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบ 4 ลิ้นชัก

    ราคาตูละ

    4,500 บาท

    ป 2561 : 5 ตู 

    ป 2562 : 2 ตู 

    ป 2563 : 2 ตู 

    ป 2564 : 2 ตู

22,500 9,000 9,000 9,000

8. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนทึบ

    ราคาตูละ

    4,500 บาท

    ป 2561 : 5 ตู 

    ป 2562 : 2 ตู 

    ป 2563 : 2 ตู 

    ป 2564 : 2 ตู

22,500 9,000 9,000 9,000

9. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบ 2 บานเปด

    ราคาตูละ

    6,400 บาท

    ป 2561 : 5 ตู 

    ป 2562 : 2 ตู 

    ป 2563 : 2 ตู 

    ป 2564 : 2 ตู

32,000 12,800 12,800 12,800

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

(ตอ)
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- 425 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

10. โตะคอมพิวเตอร

      ขนาดเล็ก

      ราคาตัวละ

      3,300 บาท

      ป 2561 : 7 ตัว

      ป 2562 : 2 ตัว

      ป 2563 : 2 ตัว

      ป 2564 : 2 ตัว

23,100 6,600 6,600 6,600 กองการเจาหนาที่

11. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

      สําหรับงานสํานักงาน

      ราคาเครื่องละ

      16,000 บาท

      ป 2561 : 1 เครื่อง

16,000 - - -

12. เครื่องคอมพิวเตอร

      สําหรับงานสํานักงาน 

      (จอขนาดไมนอยกวา 

      18.5 นิ้ว) 

      พรอมเครื่องสํารองไฟฟา

      ขนาด 800 VA

      ราคาชุดละ

      19,200 บาท

      ป 2561 : 3 ชุด

      ป 2562 : 1 ชุด

      ป 2563 : 2 ชุด

      ป 2564 : 2 ชุด

57,600 19,200 38,400 38,400

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

(ตอ)
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- 426 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

13. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/

      ชนิด LED ขาวดํา 

      แบบ Network 

      แบบที่ 1

      ราคาเครื่องละ

      16,000 บาท

      ป 2561 : 2 เครื่อง

      ป 2562 : 1 เครื่อง

      ป 2563 : 2 เครื่อง

      ป 2564 : 2 เครื่อง

32,000 16,000 32,000 32,000 กองการเจาหนาที่

14. เครื่องสํารองไฟฟา 

      ขนาด 800 VA

      ราคาเครื่องละ 

      3,200 บาท

      ป 2561 : 15 เครื่อง

      ป 2562 : 1 เครื่อง

      ป 2563 : 2 เครื่อง

      ป 2564 : 2 เครื่อง

48,000 3,200 6,400 6,400

15. ชุดไมโครโฟน

      หองประชุม

      ราคาชุดละ

      50,000 บาท

      ป 2561 : 1 ชุด

50,000 - - -

16. โทรโขง 

      ราคาเครื่องละ

      2,500 บาท

      ป 2561 : 2 เครื่อง

5,000 - - -

17. ตูกดน้ํารอนและเย็น

      ราคาตูละ

      7,200 บาท

      ป 2561 : 1 ตู

7,200 - - -

รวม 45 โครงการ 126,469,600 48,761,600 48,557,300 49,206,300

เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

กองการเจาหนาที่

(ตอ)
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- 427 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร

การประชาสัมพันธ

ภารกิจของสํานักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อเผยแพรและ

    ประชาสัมพันธภารกิจ

    ของสํานักการศึกษาฯ

    ใหแกหนวยงานรัฐ

    เอกชนและประชาชนทั่วไป

    ไดทราบ

2. เพื่อเปนสื่อในการสราง

    ความรู ความเขาใจ

    ในการใหบริการสาธารณะ

    ใหแกประชาชนตลอดจน

    หนวยงานองคกรอื่น ๆ

สื่อประชาสัมพันธทุกรูปแบบ

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น การสงเสริมสุขภาพ  

การกีฬาและนันทนาการ 

กิจกรรมเด็กและเยาวชน

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้ง

ที่นําขอมูล

ขาวสาร

ไปเผยแพร

ใหหนวยงาน

ภาครัฐ

เอกชน 

องคกรอื่นๆ

และประชาชน

รับทราบ

1. ประชาชน หนวยงานภาครัฐ

    หนวยงานภาคเอกชน 

    ไดรับทราบผลการดําเนินงาน

    ของสํานักการศึกษาฯ

2. สามารถเผยแพรกิจกรรม

    และขอมูลขาวสารที่เปน

    ประโยชนตอประชาชน 

    หนวยงานภาครัฐ 

    หนวยงานภาคเอกชน

สํานักการศึกษาฯ

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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- 428 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 เพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการบริหารและ

การบริการของ

สํานักการศึกษาฯ

1. โตะทํางานเหล็ก 

    ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

    พรอมกระจก

    ราคาตัวละ 6,900 บาท

    ป 2561 : 3 ตัว

20,700 - - - สํานักการศึกษาฯ

2. เกาอี้ทํางาน

    แบบมีพนักพิง

    ราคาตัวละ 5,000 บาท

    ป 2561 : 4 ตัว

20,000 - - -

3. เกาอี้ทํางาน

    ราคาตัวละ 2,500 บาท

    ป 2561 : 4 ตัว

10,000 - - -

4. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    บานเลื่อนกระจก

    แบบ 2 บาน     

    ราคาตูละ 4,500 บาท

    ป 2561 : 4 ตู

18,000 - - -

5. เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

    สําหรับงานประมวลผล

    แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 

    22,000 บาท

    ป 2561 : 1 เครื่อง

22,000 - - -

6. เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

    (Inkjet Printer)

    ราคาเครื่องละ 

    4,300 บาท

    ป 2561 : 4 เครื่อง

17,200 - - -

รวม 2 โครงการ 607,900 500,000 500,000 500,000

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดรับมาตรฐาน

เพียงพอในการ

ใชงานของสํานัก

การศึกษาฯ

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ
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- 429 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน

ของบุคลากรสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน

1. เพื่อใหบุคลากรไดรับ

    การพัฒนาและเพิ่มพูน

    ความรูตลอดจนทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. เพื่อใหบุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

    ทัศนคติและประสบการณ

    เกี่ยวกับงานสวัสดิการ

    ผูสูงอายุและงานดาน

    การพัฒนาสังคม

บุคลากรของสถานสงเคราะห

คนชราวัยทองนิเวศน 

จํานวน 45 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน

บุคลากร

ที่เขารวม

โครงการฯ

1. บุคลากรมีความรู ทักษะ

    ในการปฏิบัติงานการจัด

    สวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

2. บุคลากรมีแนวคิด

    ในการพัฒนางานจัดบริการ

    ใหเปนไปตามมาตรฐาน

    ที่กําหนด

3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดี

    และนําความรูมาปรับใช

    ในการปฏิบัติงานไดอยาง  

    มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัดฯ

รวม 1 โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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- 430 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มประสิทธิภาพดานการ

บริหารและการบริการ

ของสํานักการชาง

1. โตะทํางานเหล็ก

    ราคาตัวละ 8,400 บาท

    ป 2561 : 2 ตัว

16,800 - - - สํานักการชาง

2. เกาอี้ทํางาน

    ราคาตัวละ 2,500 บาท

    ป 2561 : 12 ตัว

30,000 - - -

3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร

    แบบบานเลื่อนกระจก 

    ขนาด 3 ฟุต

    ราคาตูละ 4,200 บาท

    ป 2561 : 15 ตู

63,000 - - -

4. ตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)

    ราคาตูละ 6,000 บาท

    ป 2561 : 10 ตู

60,000 - - -

5. รถเข็นเอกสาร 

    ตะแกรงเหล็ก 2 ชั้น 

    ราคาคันละ 7,500 บาท

    ป 2561 : 1 คัน

7,500 - - -

6. เครื่องปรับอากาศ

    แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง

    (มีระบบฟอกอากาศ)

    ขนาด 24,000 บีทียู

    ราคาเครื่องละ 28,000 บาท

    ป 2561 : 2 เครื่อง

56,000 - - -

7. เครื่องคอมพิวเตอร 

    สําหรับงานสํานักงาน 

    (จอขนาดไมนอยกวา 

    18.5 นิ้ว)

    ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

    ป 2561 : 5 เครื่อง

80,000 - - -

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

1. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

    เครื่องมือ เครื่องใช 

    ที่จําเปน ในการเพิ่ม

    ประสิทธิภาพ

    การปฏิบัติงานตาม

    ภารกิจของหนวยงาน

2. เพื่ออํานวยความสะดวก

    และเพิ่มประสิทธิภาพ

    ในการปฏิบัติงานของ

    เจาหนาที่

จํานวนครุภัณฑ

ที่ไดมาตรฐาน

เพียงพอตอ

การใชงานของ

สํานักการชาง

1. มีวัสดุ อุปกรณ 

    เครื่องมือ เครื่องใช

    ที่พอเพียงตอการ

    ปฏิบัติงาน และมี

    ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

    และมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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- 431 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

เพิ่มประสิทธิภาพดานการ

บริหารและการบริการ

ของสํานักการชาง

(ตอ)

8. เครื่องคอมพิวเตอร 

    สําหรับงานประมวลผล 

    แบบที่ 2 (จอขนาด

    ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

    ราคาเครื่องละ 29,000 บาท

    ป 2561 : 17 เครื่อง

493,000 - - - สํานักการชาง

9. เครื่องสํารองไฟ 

    ขนาด 800 VA 

    ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

    ป 2561 : 22 เครื่อง

70,400 - - -



- 432 -

- 432 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 กอสรางอาคารเก็บวัสดุ

อุปกรณ เครื่องจักรกล

ณ ศูนยเครื่องมือกล 

อบจ.เชียงใหม ตําบลดอนแกว

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

เก็บวัสดุ อุปกรณ

เครื่องจักรกลที่เหมาะสม

กวาง 10 เมตร

ยาว 15 เมตร

2,000,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100 %

มีสถานที่สําหรับเก็บรักษา

วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกล

ที่เหมาะสม

สํานักการชาง

3 กอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณบานพักขาราชการ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม 

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหสถานที่ราชการ

มีความปลอดภัยและ

เปนระเบียบเรียบรอย

สูง 2 เมตร

ยาว 21 เมตร

50,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100 %

สถานที่มีความปลอดภัย

และเปนระเบียบเรียบรอย

สํานักการชาง
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- 433 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

4 กอสรางอาคารจัดเก็บเอกสาร

และพัสดุ ภายในพื้นที่

ศูนยราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

เก็บรักษาเอกสารและพัสดุ

ของทางราชการที่มีจํานวนมาก

ไดอยางเหมาะสม สะดวก

ในการคนหา และ

มีความปลอดภัยจากการ

สูญหายของเอกสาร

กอสรางอาคารจัดเก็บเอกสาร

และพัสดุ จํานวน 1 หลัง 

ประกอบดวยหองเก็บเอกสารและ

พัสดุ ตูเก็บเอกสาร

และพัสดุ พรอมอุปกรณตางๆ

ที่ใชในการจัดเก็บดูแล

เอกสารและพัสดุ ฯลฯ

6,000,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100%

มีสถานที่ที่เพียงพอและ

ปลอดภัยสําหรับการเก็บรักษา

เอกสารและพัสดุของทาง

ราชการ และสามารถคนหา

เอกสารไดอยางสะดวก

รวดเร็วขึ้น

สํานักการชาง

5 กอสรางรั้ว ประตู บริเวณ

ทางเขา - ออก และเสาธง

ภายในพื้นที่ศูนยราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อใหสถานที่ราชการ

มีความเปฯระเบียบเรียบรอย

เหมาะสมและมีความปลอดภัย

กอสรางรั้ว ประตู บริเวณ

ทางเขา - ออก 

ความยาวไมนอยกวา 85 เมตร

พรอมเสาธง 1 ชุด

3,500,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100%

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม มีพื้นที่ที่เปน

ระเบียบเรียบรอย เหมาะสม

และมีความปลอดภัย

สํานักการชาง
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- 434 - (ผ.01) 61 - 64 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี          

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

6 กอสรางระบบไฟฟาสองสวาง 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

เพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ

ใหมีระบบไฟฟาที่เหมาะสม

กับการใชงาน ในแตละพื้นที่

และสรางความปลอดภัยแก

เจาหนาที่และทรัพยสิน

ของศูนยราชการองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

กอสรางและติดตั้งระบบไฟฟา

สองสวาง และอุปกรณที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติมในพื้นที่ศูนยราชการ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

2,500,000 - - - กอสรางและ

ติดตั้งแลวเสร็จ

100%

อบจ.เชียงใหม มีระบบไฟฟา

สองสวาง ที่เหมาะสมกับ

การใชงานในแตละพื้นที่

สํานักการชาง

7 กอสรางลานจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศูนยเครื่องมือกลองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

จอดเครื่องจักรกลและ

ยานพาหนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

พื้นที่ไมนอยกวา

3,500 ตารางเมตร

4,000,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100 %

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม มีสถานที่เหมาะสม

และเพียงพอสําหรับจอด

เครื่องจักรกลและยานพาหนะ

สํานักการชาง
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

8 ปรับปรุงตอเติมหองเก็บของ

และเครื่องมือ ศูนยเครื่องมือกล 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ตําบลดอนแกว

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ

เก็บของและเครื่องมือ

ของทางราชการที่มี

จํานวนมากไดอยางเหมาะสม

สะดวกในการคนหา 

และมีความปลอดภัย

จากการสูยหายของสิ่งของ

และเครื่องมือ

กวางไมนอยกวา 2 เมตร

ยาวไมนอยกวา 60 เมตร

500,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100%

มีสถานที่เพียงพอและ

ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษา

สิ่งของและสามารถคนหา

เครื่องมือไดอยางสะดวก

สํานักการชาง

9 ปรับปรุงตอเติมอาคาร

สํานักงานกองชาง (เดิม) 

ภายในพื้นที่ศูนยราชการ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

    ของบุคลากรในปจจุบัน

    และการขยายโครงสราง

    ของหนวยงานในอนาคต

2. เพื่อรองรับการใหบริการ

    แกประชาชน/ผูมาติดตอ

    ราชการ ใหไดรับ

    ความสะดวก

กวางไมนอยกวา 20 เมตร

ยาวไมนอยกวา 13 เมตร

5,000,000 - - - กอสราง

แลวเสร็จ

100%

1. มีพื้นที่รองรับการปฏิบัติงาน

    อยางเพียงพอและเหมาะสม

    บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. ประชาชน/ผูมาติดตอ

    ราชการ ไดรับความสะดวก

    เพิ่มมากขึ้น

สํานักการชาง
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

10 ถมดินเพื่อปรับพื้นที่

ภายในที่ดินองคการ

บริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมืองเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปรับระดับพื้นที่

    ภายในองคการบริหาร

    สวนจังหวัดเชียงใหม

    ใหใชประโยชนไดอยาง

    เหมาะสม

2. เพื่อรองรับการกอสราง

    อาคารตาง ๆ ในการ

    จัดตั้งโรงเรียนอัจฉริยะ

    อบจ.เชียงใหม

พื้นที่ 28,294 ตารางเมตร

สูงเฉลี่ย 2 เมตร

20,000,000 - - - ถมดิน

แลวเสร็จ

100 %

1. องคการบริหารสวนจังหวัด

    เชียงใหมมีพื้นที่สําหรับ

    ใชประโยชนตางๆ ได

2. อบจ.เชียงใหมมีพื้นที่

    รองรับการกอสราง

    อาคารตาง ๆ ในการ

    จัดตั้งโรงเรียนอัจฉริยะ

    อบจ.เชียงใหม

สํานักการชาง

รวม 10 โครงการ 44,426,700 - - -
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1 สนับสนุนการดําเนินงาน

ตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ/พระราชเสาวนีย

1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

    มีการประกอบอาชีพ

    โดยอาศัยฐานความรู

    จากโครงการหลวงที่มี

    การปรับใชอยางเหมาะสม

    กับสภาพภูมิสังคมและ

    ภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น

2. เพื่อใหชุมชนในพื้นที่

    โครงการหลวงมี

    ความเขมแข็ง สามารถ

    พึ่งพาตนเองได

3. เพื่อใหการบุกรุกพื้นที่ปา

    ในพื้นที่โครงการลดลง

    อยางเปนรูปธรรม โดยการ

    กําหนดเขตปาไมและพื้นที่

    ทํากิน รวมทั้งการฟนฟู 

    และอนุรักษทรัพยากร

    ธรรมชาติ

1. โครงการอันเนื่องมาจาก

    พระราชดําริ/พระราช

    เสาวนีย เชน การพัฒนา

    โครงการหลวง การพัฒนา

    แหลงตนน้ําลําธารฯ  

    การดําเนินชีวิตตาม

    แนวทางปรัชญา

    เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

2. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม

    หรือประชาชนที่ไดรับ

    ความเดือดรอน

    จากภัยแลง น้ําทวม 

    ขาดแหลงน้ําสําหรับ

    การเพาะปลูก ฯลฯ

3. การรักษาตนน้ําลําธาร

    และมีปาไมที่อุดมสมบูรณ

4. สรางและรักษาคุณภาพ

    สิ่งแวดลอม

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน

กิจกรรมที่

สนับสนุน

การดําเนินงาน

ตามโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ

1. ประชาชนในพื้นที่

    สามารถประกอบอาชีพ 

    โดยอาศัยฐานความรู

     จากโครงการหลวง

     มาปรับใชอยางเหมาะสม

    กับสภาพภูมิสังคมและ

    ภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น

2. ชุมชนในพื้นที่ของ

    โครงการหลวง

    มีความเขมแข็ง สามารถ

    พึ่งพาตนเองได

3. การบุกรุกพื้นที่ปาในพื้นที่

    โครงการหลวงลดลง

    อยางเปนรูปธรรม 

    สามารถกําหนดเขต

    ปาไมและพื้นที่ทํากิน

    อยางเปนสัดสวน 

    รวมทั้งการฟนฟูและ

    อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

สํานักปลัดฯ

รวมกับมูลนิธิโครงการ

อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/

การปกปองสถาบันสําคัญ

ของชาติ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

    พระบาทสมเด็จพระเจา

    อยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจา

    พระบรมราชินีนาถและ

    พระบรมวงศานุวงศ

2. เพื่อแสดงออกซึ่ง

    ความจงรักภักดีตอสถาบัน

    พระมหากษัตริย

3. เพื่อสงเสริมการจัด

    กิจกรรมรวมกับภาครัฐ 

    เอกชน ประชาชน

    ในการสรางความสามัคคี

    ในหมูคณะ

4. เพื่อใหประชาชนตระหนัก

    และมีจิตสํานึกเทิดทูนตอ

    สถาบันฯ

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    กิจกรรมตามนโยบาย

    ของรัฐบาลและคสช.

1. จัดกิจกรรม

    เฉลิมพระเกียรติ

    รวมกับภาครัฐ เอกชน 

    ประชาชน เนื่องใน

    วโรกาสวันสําคัญตาง ๆ 

2. จัดกิจกรรม อบรม 

    ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

    สรางความมีสวนรวม

    ในการปกปอง เทิดทูน 

    สถาบันฯ

3. จัดกิจกรรมรวมกับ

    ภาครัฐ เอกชนและ

    ประชาชนในการสราง

    ความรักความสามัคคี

    ในหมูคณะและในองคกร

4. ประสานงานและ

    สนับสนุนการดําเนินการ

    ตามแผนงาน/โครงการ

    ที่ศูนยปรองดอง

    สมานฉันทเพื่อการปฏิรูป

    ระดับทองถิ่น อําเภอ

    และจังหวัดกําหนด

28,000,000 28,000,000 28,000,000 28,000,000 จํานวน

กิจกรรม/

อบรม/

ประชาสัมพันธ

ที่สรางความ

มีสวนรวม

ในการปกปอง

เทิดทูน 

สถาบันฯ

1. เปนการเฉลิมพระเกียรติ

    พระบาทสมเด็จ

    พระเจาอยูหัวฯ    

    สมเด็จพระนางเจา

    พระบรมราชินีนาถ 

    และพระบรมวงศานุวงศ

    เนื่องในวโรกาสสําคัญ

    ตาง ๆ

2. ประชาชนไดแสดงออกซึ่ง

    ความจงรัก ภักดีตอสถาบัน

    พระมหากษัตริย

3. การสงเสริมกิจกรรม

    รวมกับภาครัฐ เอกชน 

    ประชาชนในการสราง

    ความสามัคคีในหมูคณะ

4. ประชาชนตระหนักและ

    มีจิตสํานึกเทิดทูนตอ

    สถาบันฯ

5. จัดทํากิจกรรมตามนโยบาย

    ที่สําคัญของรัฐบาลและ

    คสช. ไดบรรลุผลสําเร็จ

สํานักปลัดฯ
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   7. ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบหลัก

      7.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.01 

3 อบรมสัมมนาวิชาการบริบทของ

ทองถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ในปจจุบัน

1. เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยน

    เรียนรู แนวทาง

    ในการพัฒนาทองถิ่น 

    การสงเสริมทองถิ่น

    ใหสามารถจัดการตนเอง

    ไดอยางมีประสิทธิภาพ

    และเปนรูปธรรมในทิศทาง

    ที่เหมาะสมตามบริบทของ

    แตละจังหวัดทั่วประเทศ

2. เพื่อเปนการสรางความรู

    ความเขาใจในการพัฒนา

    ทองถิ่นใหเปนไป

    ในทิศทางเดียวกันของ

    ผูบริหารทองถิ่น

    ผูชวยผูบริหารทองถิ่น

    ประธานสภาทองถิ่น

    สมาชิกสภาทองถิ่น

    ขาราชการ ลูกจางประจํา

    พนักงานจางสังกัด

    องคการบริหารสวนจังหวัด

    ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

3. เพื่อเปนการสราง

    ความสามัคคี และสราง

    เครือขายการปฏิบัติงาน

    ขององคการบริหาร

    สวนจังหวัด ซึ่งจะนําไปสู      

    ความรวมมือ

    และความเขมแข็ง

    ขององคกรตอไป

ผูบริหารทองถิ่น

ผูชวยผูบริหารทองถิ่น

ประธานสภาทองถิ่น

สมาชิกสภาทองถิ่น

ขาราชการ ลูกจางประจํา

พนักงานจางสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัด

ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

จํานวน 2,000 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 รอยละของ

จํานวน

ผูเขารวม

การอบรม

สัมมนา ฯ

1. ผูเขารวมอบรม

    นําองคความรูและมีแนวทาง

    สําหรับพัฒนาในแตละ 

    ทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ

2. ผูเขารวมอบรมมีความรู

    ความเขาใจในการพัฒนา

    ทองถิ่นเปนไปในทิศทาง

    เดียวกัน

3. อบจ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

    มีความสัมพันธอันดีและ

    เกิดเครือขายการปฏิบัติงาน

    นําไปสูความรวมมือและ

    ความเขมแข็งขององคกรตอไป

สํานักปลัดฯ

รวม 3 โครงการ 31,200,000 31,200,000 31,200,000 31,200,000



- 440 -

- 440 - (ผ.02) 61 - 64  เศรษฐกิจและการทองเที่ยว    

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 ประชาสัมพันธทองเที่ยว

โดยชุมชนบานถวาย สูตลาด

ประชาคมอาเซียน (Promotion

Project of Bann Tawai

Creative Villge Community

based tourism to ASEAN

Economic Community :

AEC)

1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

    ประวัติความเปนมา 

    รวมถึงผลิตภัณฑสินคา

    หัตถอุตสาหกรรมของ

    บานถวาย

2. เพื่อเปนการพัฒนา

    กระบวนการออกแบบ

    การผลิต การจําหนาย

    การสงออก สินคาของ

    บานถวายอยางครบวงจร

    ตอบสนองความตองการ

    ของลูกคาทั่วโลก และมี

    ผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดขึ้น

    ตอเนื่องทุกป

3. เพื่อผลักดันใหเปน

    แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

    ที่สําคัญของภาคเหนือ 

    ใหมีพื้นที่รองรับ

    นักทองเที่ยวไดมากขึ้น

    และสามารถทํากิจกรรม

    การทองเที่ยวไดตลอดทั้งป

4. เพื่อพัฒนาสินคาของ

    บานถวายและ

    ผูประกอบการใหมี

    ความพรอมเขาสูประชาคม

    ิ ี

- การอบรมดานการพัฒนา

  ผลิตภัณฑ นวัตกรรมใหม

  สูตลาด AEC

- กิจกรรมประกวดออกแบบ

  สรางสรรคผลิตภัณฑและ

  ประกวดถายภาพบานถวาย

- การแสดงผลิตภัณฑและ

  นวัตกรรม

- จัดงานสงเสริมการขาย

  ณ ยานการคาพาณิชย

  บานถวาย

          ฯลฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 1. จํานวน

นักทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

2. จํานวน

สินคาที่

สงออกได

มากขึ้น

1. สามารถประชาสัมพันธ 

    ประวัติความเปนมา 

    รวมถึงผลิตภัณฑสินคา

    หัตถอุตสาหกรรมของ

    บานถวาย

2. สามารถพัฒนากระบวนการ

    ออกแบบ การผลิต การจําหนาย

    การสงออก สินคาของ

    บานถวายอยางครบวงจร

    ตอบสนองความตองการ

    ของลูกคาทั่วโลกและ

    สรางผลิตภัณฑใหมๆ

    อยางตอเนื่อง

3. สามารถผลักดันใหเปน

    แหลงทองเที่ยวทางศิลปะ

    ที่สําคัญของภาคเหนือ 

    มีพื้นที่รองรับนักทองเที่ยว

    ไดเปนจํานวนมากและ

    สามารถทํากิจกรรม

    การทองเที่ยวไดตลอดทั้งป

4. ผูประกอบการ

    สามารถพัฒนาสินคา

    ของบานถวายใหพรอม

    เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

    อาเซียน AEC

สํานักปลัดฯ สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรม

บานถวาย

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

   ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุนสูสากล

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.02 



- 441 -

- 441 - (ผ.02) 61 - 64  เศรษฐกิจและการทองเที่ยว    

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

   ยุทธศาสตรที่ 2 เศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แบบ ผ.02 

ประชาสัมพันธทองเที่ยว

โดยชุมชนบานถวาย สูตลาด

ประชาคมอาเซียน (Promotion

Project of Bann Tawai

Creative Villge Community

based tourism to ASEAN

Economic Community :

AEC)

5. เพื่อสงเสริม สนับสนุนธุรกิจ

    ชุมชน เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออก การทองเที่ยว

    ของจังหวัดเชียงใหม

6. เพื่ออนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่น และงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะ

    ใหดํารงอยูสืบไป

7. เพื่อสรางมาตรฐานใหม 

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

5. สามารถสงเสริม 

    สนับสนุนธุรกิจชุมชน 

    เกิดการสรางงาน 

    กระจายรายได สงเสริม

    การสงออกของประเทศ

6. สามารถอนุรักษ สืบสาน

    ศิลปหัตถกรรม ภูมิปญญา

    ทองถิ่นและงานแกะสลัก

    ที่มีคุณคาทางศิลปะให

    ดํารงอยูสืบไป

7. สามารถสรางมาตรฐานใหม

    ในการออกแบบและพัฒนา

    สินคาในอุตสาหกรรม

    ศิลปหัตถกรรมไทย

สํานักปลัดฯ สมาคม

ผูประกอบการ

ธุรกิจหัตถกรรม

บานถวาย

รวม 1 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000



- 442 -

- 442 - (ผ.02) 61 - 64   การศึกษาและคุณภาพชีวิต    

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 พัฒนาการศึกษา 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

สังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่ 33

1. เพื่อใหโรงเรียนมีบุคลากร

    ทางการศึกษาเพียงพอ

    ตอการจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอน

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน

    มีโอกาสเรียนรูและมีทักษะ

    ประสบการณเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

    ทางการเรียนใหดีขึ้น

    และมีสวนรวมในการทํา

    กิจกรรมตาง ๆ 

4. เพื่อใหโรงเรียนไดพัฒนา

    หลักสูตรการเรียนการสอน

    รวมถึงการพัฒนาบุคลากร

    ดานวิชาการ กีฬา และอื่น ๆ

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

สังกัดกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่ 33

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

จํานวน 13 โรงเรียน

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

มีบุคลากร

ที่เพียงพอ

ตอการจัด

การศึกษา

1. มีบุคลากรทางการศึกษา

    เพียงพอตอการจัดกิจกรรม

    การเรียนการสอน

2. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะ

    และนําประสบการณที่ไดรับ

    มาปรับใชในการเรียน

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

    ทางการศึกษาที่ดีขึ้น

4. มีการพัฒนาหลักสูตร

    การเรียนการสอน

    อยางตอเนื่องและ

    มีการพัฒนาบุคลากร

    อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักการศึกษาฯ กองกํากับการ

ตํารวจ ตระเวน

ชายแดน ที่ 33

รวม 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1.สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 3. เสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

   ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.1 แผนงานการศึกษา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

แบบ ผ.02 



- 443 -

- 443 - (ผ.02) 61 - 64   การศึกษาและคุณภาพชีวิต    

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 การแขงขันกรีฑาผูสูงอายุ

ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย

๑. เพื่อใหนักกีฬาผูสูงอายุ

    ของจังหวัดเชียงใหม 

    ไดมีการพัฒนาคุณภาพ

    ชีวิตที่ยั่งยืนโดยเฉพาะ

    เรื่องของการมีสุขภาพที่ดี

๒. เพื่อใหนักกรีฑาผูสูงอายุ

    ไดพัฒนาศักยภาพ

    ในเรื่องของเทคนิค

    การแขงขันกรีฑา 

    เพื่อเปนตัวแทนนักกีฬา

    ไปแขงขันในระดับที่สูงขึ้น 

    ตอไป

๓. เพื่อเปดโอกาสใหผูสูงอายุ

    ไดมีกิจกรรมรวมกัน 

    ซึ่งจะสงผลดีตอไป

    ในระยะยาวในการสงเสริม

    สุขภาพกายและสุขภาพจิต

นักกรีฑาผูสูงอายุ

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม 

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

ไดเขารวมการแขงขันกรีฑา

ผูสูงอายุชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย 

จํานวน ๑๕๐ คน

300,000 300,000 300,000 300,000 ผลการแขงขัน

กรีฑาของ

นักกีฬาผูสูงอายุ

จังหวัดเชียงใหม

๑. ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

    ไดพัฒนาสุขภาพทําใหมี

    คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

๒. ผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม

    ไดพัฒนาศักยภาพ

    ในดานเทคนิค 

    กฎ กติกาการแขงขัน

๓. ผูสูงอายุไดมีกิจกรรม

    รวมกันอยางตอเนื่อง 

    เปนที่พึ่งซึ่งกันและกัน 

    เอื้ออาทรตอกัน ดูแลกัน

    ไมรูสึกเหงา วาเหว 

    มีผลดีตอสุขภาพกาย

    และสุขภาพจิต

สํานักการศึกษาฯ สมาคมกีฬาจังหวัด

เชียงใหม

รวม 1 โครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000

   ยุทธศาสตรที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แบบ ผ.02 
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- 444 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยปู หมูที่ 1 

ตําบลทาตอน 

เชื่อมบานสันโคง หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,800 เมตร

11,760,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.ทาตอน

ทต.แมอาย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนเทศบาล ซอย 57/13 

บานสันโคง  หมูที่ 6 

ตําบลมะลิกา

เชื่อมบานหวยปู หมูที่ 1 

ตําบลทาตอน 

อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร

11,340,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมอาย

อบต.ทาตอน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

ข. 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : 12,500,000) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 445 -

- 445 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานเอก-แยกกิ่วฮุง หมูที่ 8

ตําบลมะลิกา เชื่อมบานปากุย 

หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 

เชื่อมบานปางตนเดื่อ หมูที่ 9 

ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 4,800 เมตร

13,200,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ดอยลาง

อบต.ทาตอน

ทต.แมอาย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เลียบลําเหมืองไผ)

บานสันตนหมื้อ หมูที่ 4 

ตําบลสันตนหมื้อ  

เชื่อมบานฮองหาหลวง หมูที่ 5

ตําบลแมนาวาง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,445 เมตร

11,098,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.สันตนหมื้อ

อบต.แมนาวาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 :-) 
(2558 :- ) 

(2560 : -) 
(2559 :-) 
(2558 : -) 
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- 446 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต

บานฮองหาหลวง หมูที่ 5 

ตําบลแมนาวาง 

เชื่อมบานสันหาง หมูที่ 3 

ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 5,800 เมตร

14,690,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมนาวาง

อบต.บานหลวง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานมอนปนใต หมูที่ 12 

ตําบลมอนปน 

เชื่อมบานหวยงูใน หมูที่ 5

ตําบลสันทราย อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 650 เมตร

2,558,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.มอนปน

ทต.สันทราย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 2,028,000) 
(2559 : 2,028,000) 

(2558 : 46,800,000) 

(2560 : 7,781,000) 
(2559 : 1,989,000) 
(2558: 17,380,000) 
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- 447 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ขางโรงพยาบาลฝาง

บานสวนดอก  หมูที่ 4 

ตําบลเวียง (ทต.เวียงฝาง) 

เชื่อมบานแมใจใต หมูที่ 7 

ตําบลเวียง (อบต.เวียง) 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6-10 เมตร 

ยาว 445 เมตร

1,736,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.เวียงฝาง

อบต.เวียง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

8 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําใจ บานแมใจเหนือ

หมูที่ 8 ตําบลเวียง 

เชื่อมบานหนองพนัง 

หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 12 เมตร

1,910,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.เวียง

อบต.โปงน้ํารอน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : 1,913,000) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 
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- 448 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยหอม หมูที่ 1 

ตําบลแมงอน 

เชื่อมบานตนสาน หมูที่ 6 

ตําบลแมสูน  อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,489 เมตร

9,707,100 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมงอน

อบต.แมสูน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

10 กอสรางคลองสงน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ลําเหมืองยอยแมขานอย

บานสันมวง หมูที่ 3 

(ทต.แมขา) ตําบลแมขา 

เชื่อมบานแมขา หมูที่ 5 

ตําบลแมขา (ทต.บานแมขา) 

อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 1.2 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

ลึก 1.2 เมตร

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

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

ทต.แมขา

ทต.บานแมขา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 :-) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 449 -

- 449 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

11 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหวยมวง  หมูที่ 6  

ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ

เชื่อมบานดงปาลัน  หมูที่ 2 ตําบล

แมขา อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร

ยาว 3,435 เมตร

8,325,900 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ไชยปราการ

อ.ไชยปราการ

ทต.แมขา

อ.ฝาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

12 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองบัว หมูที่ 3 

ตําบลหนองบัว 

(ทต.หนองบัว)

เชื่อมบานทา หมูที่ 4 

ตําบลหนองบัว 

(ทต.ไชยปราการ)

อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 2,680  เมตร

5,837,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองบัว

ทต.ไชยปราการ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 8,325,900) 
(2559 : 8,325,900) 

(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 450 -

- 450 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานหนองบัว   หมูที่ 1

ตําบลแมทะลบ  

เชื่อมบานหนองปาซาง  

หมูที่ 8 ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร  

ยาว 1,200 เมตร

1,696,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.แมทะลบ

อบต.ศรีดงเย็น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาแดง  หมูที่ 2  

ตําบลแมทะลบ เชื่อมบานเดน  

หมูที่ 8 ตําบลแมขา  

อําเภอฝาง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 5,177 เมตร

9,343,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมทะลบ

ทต.แมขา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 451 -

- 451 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปางมะเยา หมูที่ 4 

ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14 

ตําบลสันทราย อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 7,000 เมตร

22,166,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ปงโคง

อ.เชียงดาว

อบต.สันทราย

อ.พราว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

16 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ซอยเทศบาล 29 

บานเมืองงาย หมูที่ 2 

ตําบลเมืองงาย

(ทต.เมืองงาย) 

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 8 

ตําบลเมืองงาย 

(ทต.พระธาตุปูก่ํา)

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,256 เมตร

ชวงที่ 2 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 765 เมตร

2,828,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.เมืองงาย

ทต.พระธาตุปูก่ํา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 452 -

- 452 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานพระธาตุปูก่ํา หมูที่ 5 

เชื่อมบานสบงาย 

ตําบลเมืองงาย 

เชื่อมบานหวยทรายขาว 

หมูที่ 5 ตําบลทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,775 เมตร

6,320,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.พระธาตุปูก่ํา

ทต.ทุงขาวพวง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

18 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานออน หมูที่ 1 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว 

เชื่อมบานผาแดง หมูที่ 14 

ตําบลสันทราย อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4  เมตร 

ยาว 8,000 เมตร

10,324,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ปงโคง

อ.เชียงดาว

อบต.สันทราย

อ.พราว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : 3,550,000) 

(2558 : -) 



- 453 -

- 453 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาบง หมูที่ 1 

ตําบลแมนะ 

เชื่อมบานเชียงดาว หมูที่ 6

ตําบลเชียงดาว

อําเภอเชียงดาว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 4,350 เมตร

18,270,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมนะ

อบต.เชียงดาว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมขะปู หมูที่ 3 

ตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานมอนยะ หมูที่ 13 

ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 170 เมตร

819,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.บอแกว

อ.สะเมิง

อบต.แมวิน

อ.แมวาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 454 -

- 454 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทรายมูล หมูที่ 5 

ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานหนองมณฑา 

หมูที่ 16 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 175 เมตร

819,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.สะเมิงใต

อ.สะเมิง

อบต.แมวิน

อ.แมวาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

เชื่อมบานกิ่วถวย หมูที่ 12 

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 320 เมตร

1,600,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.ยั้งเมิน

อ.สะเมิง

อบต.ปาแป

อ.แมแตง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 867,000) 
(2559 : 950,000) 

(2558 : 4,000,000) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 455 -

- 455 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมตุงติง หมูที่ 5 

ตําบลแมสาบ 

เชื่อมบานปางขุม หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 320 เมตร

1,645,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมสาบ

อบต.ยั้งเมิน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานดงปาแดง หมูที่ 8 

ตําบลบานโปง 

เชื่อมบานหนองครก หมูที่ 10 

ตําบลสันทราย อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 390 เมตร

1,160,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.บานโปง

อบต.สันทราย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 456 -

- 456 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

25 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําแมงัด

บานแมงัด หมูที่ 4 

ตําบลทุงหลวง 

เชื่อมบานสันขวาง หมูที่ 3

ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร

ยาว 20 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.เวียงพราว

ทต.น้ําแพร

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยงู หมูที่ 1 

ถึงบานประดู หมูที่ 2 

ตําบลแมปง เชื่อมบานหวยบง 

หมูที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 360 เมตร

1,200,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมปง

อบต.เขื่อนผาก

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 :-) 
(2558: -) 

(2560 : -) 
(2559 : 1,100,000) 

(2558 : -) 



- 457 -

- 457 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานสันปง หมู 5 

ตําบลสันทราย

เชื่อมบานขามสุม หมู 6 

ตําบลสันทราย 

เชื่อมบานแมกอย หมู 6 

ตําบลเวียง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

จุดที่ 1 

กวาง 5 เมตร 

ยาว 508 เมตร 

จุดที่ 2 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 310 เมตร

1,398,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.สันทราย

ทต.เวียงพราว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปาแขม หมูที่ 4  

ถึงบานลอง หมูที่ 1  

ถึงบานไชยงาม หมูที่ 9

ตําบลแมแวน 

เชื่อมบานสหกรณแปลง 2 

หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 340 เมตร

1,300,000 - - - ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมแวน

อบต.เขื่อนผาก

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 458 -

- 458 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานผึ้ง หมูที่ 3

ตําบลแมหอพระ 

เชื่อมบานไผ หมูที่ 4

ตําบลชอแล อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

6,364,700 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมหอพระ
ทม.เมืองแกนพัฒนา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานสันปาตึง หมูที่ 3 

ตําบลสันปายาง 

เชื่อมบานแมหลอด หมูที่ 10 

ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6  เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

3,003,500 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.สันปายาง

อบต.สบเปง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 1,952,700) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 459 -

- 459 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

31 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานดงปาลัน  หมูที่ 3 

ตําบลขี้เหล็ก (ทต.จอมแจง)

เชื่อมบานบวกหมื้อ หมูที่ 4

ตําบลขี้เหล็ก (ทต.สันมหาพน)

อําเภอแมแตง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,350 เมตร

7,304,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.จอมแจง

ทต.สันมหาพน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

32 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปางมะกลวย หมูที่ 2

บานปายางหนาด หมูที่ 1 

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

เชื่อมบานแมเลย หมูที่ 1 

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,300 เมตร

1,933,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ปาแป

อ.แมแตง

อบต.สะเมิงเหนือ

อ.สะเมิง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : 7,434,600) 

(2558 : -) 



- 460 -

- 460 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

33 กอสรางสะพานคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขามลําน้ําแมริม 

บานโฮงนอก หมู 10 

ตําบลแมแรม 

เชื่อมบานเหมืองผารวมใจ

หมู 5 ตําบลริมเหนือ  

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร 

ยาว 24 เมตร

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมแรม

ทต.ริมเหนือ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

34 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานซาง หมูที่ 4  

ตําบลขี้เหล็ก เชื่อมบานดง 

หมูที่ 9 ตําบลสันโปง 

อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

1,637,600 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ขี้เหล็ก

ทต.สันโปง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 461 -

- 461 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานเหมืองผา หมูที่ 1  

บานทองฝาย หมูที่ 2  

บานหัวดง หมูที่ 3  

บานเกาะ หมูที่ 4  

ตําบลริมเหนือ 

เชื่อมบานรองเกิด หมูที่ 7

ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง  6 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร

9,173,500 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ริมเหนือ

ทต.สันโปง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

36 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปงไคร หมู 5 

ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม

เชื่อมบานปอก หมู 5  

ตําบลสะเมิงเหนือ 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.30  เมตร  

ยาว 4,000 เมตร

9,367,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.โปงแยง

อ.แมริม

อบต.สะเมิงเหนือ

อ.สะเมิง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 462 -

- 462 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

37 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานทา หมูที่ 3  ,

บานขัวโก หมูที่ 5 ,

บานทาเดื่อ หมูที่ 6  

ตําบลสันผีเสื้อ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานหนองไครหลวง 

หมูที่ 8  ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

3,008,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สันผีเสื้อ

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.หนองจอม

อ.สันทราย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

38 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําน้ําคาว 

บานศรีบัวเงิน หมูที่ 2 

ตําบลทาศาลา 

อําเภอเมืองเชียงใหม  

เชื่อมบานสันกลางเหนือ 

หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันกําแพง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

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

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ทาศาลา

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.สันกลาง

อ.สันกําแพง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : -  ) 
(2559 : 8,294,000 ) 
(2558 : 8,294,000 ) 

(2560 : 2,711,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 463 -

- 463 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

39 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนวรุณนิเวศน 

จากซุมประตูหมูบาน  

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

เชื่อมบานรองเรือคํา หมูที่ 12

ตําบลปาแดด 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 8 เมตร 

ยาว 967 เมตร 

หนา 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

7,736 ตารางเมตร

2,122,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทม.แมเหียะ

ทต.ปาแดด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

40 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ถนนเลียบลําเหมืองพญาคํา

บานเมืองสาตร  หมูที่ 5

ตําบลหนองหอย

อําเภอเมืองเชียงใหม

เชื่อมถนนสาย ฌ3

บานสันคือ  หมูที่ 8

ตําบลหนองผึ้ง  อําเภอสารภี

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1

กวาง 5 เมตร

ยาว 1,130 เมตร

ชวงที่ 2

กวาง 4 เมตร

ยาว 400 เมตร

3,000,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม

ทต.หนองผึ้ง

อ.สารภี

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 2,003,000 ) 
(2559 : 2,537,000 ) 
(2558 : 1,656,000  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 464 -

- 464 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานรองเรือคํา หมูที่ 12 

ตําบลปาแดด 

เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน 

2 ซาย 19 ซาย (ฝงขวา) 

บานวรุณนิเวศน หมูที่ 8 

ตําบลแมเหียะ 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 900 เมตร

3,940,500 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ปาแดด

ทม.แมเหียะ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

42 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over-Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต    

บานดงเจริญชัย หมูที่ 6  

ตําบลหนองแหยง 

อําเภอสันทราย  

เชื่อมบานทุงกอลาน 

หมูที่ 10 และบานลวงเหนือ

หมูที่  4  ตําบลลวงเหนือ

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร

2,953,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองแหยง

อ.สันทราย

ทต.ลวงเหนือ

อ.ดอยสะเก็ด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : 2,953,000 ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 465 -

- 465 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

43 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานวิเวก หมูที่ 8 

ตําบลหนองหาร 

อําเภอสันทราย 

เชื่อมบานโปง หมูที่ 6 

ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 8 เมตร

ยาว 1,450 เมตร

3,193,100 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองหาร

ทต.ปาไผ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

44 ปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บริเวณขางศูนยวิจัยและพัฒนา

ประมงน้ําจืดเชียงใหม 

บานแมโจ หมูที่ 4 

ตําบลหนองหาร 

(เขต ทม.แมโจ)

เชื่อม บานวิเวก หมูที่ 8 

(หลังมหาวิทยาลัยแมโจ) 

ตําบลหนองหาร

(เขต ทต.หนองหาร)

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5.50 เมตร 

ยาว 1,152 เมตร

2,146,800 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทม.แมโจ

ทต.หนองหาร

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 466 -

- 466 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

45 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานหลักปน หมูที่ 5 

ตําบลสันนาเม็ง  

อําเภอสันทราย

เชื่อมบานสันตนดู หมูที่ 2 

ตําบลสันปูเลย 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 718 เมตร

895,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สันนาเม็ง

อ.สันทราย

ทต.สันปูเลย

อ.ดอยสะเก็ด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

46 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟสตคอนกรีต

ถนนสายเลียบปาชุมชน 

บานหวยบอน หมูที่ 3  

เชื่อมบานปาไมแดง หมูที่ 10

ตําบลแมโปง 

เชื่อมบานปาตึงนอย หมูที่ 1

ตําบลปาปอง

อําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,658 เมตร

3,487,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.แมโปง

ทต.ปาปอง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 467 -

- 467 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

47 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟสตคอนกรีต 

บานสันมะเกี๋ยง หมูที่ 6  

ตําบลสําราญราษฎร  

เชื่อมบานปาบง หมูที่ 4

ตําบลแมคือ,

บานสันตนมวงใต หมูที่ 9

ตําบลสันปูเลย  

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 600 เมตร

1,471,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สําราญราษฎร

ทต.แมคือ
สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

48 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay  

ดวยแอสฟสตคอนกรีต 

บานปาแงะ หมูที่  5  

บานน้ําแพร หมูที่ 2  

ตําบลตลาดขวัญ 

เชื่อมบานปาดู หมูที่ 1 

ตําบลปาลาน  

(เขต ทต.สงาบาน)   

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1

กวาง 6 เมตร  

ยาว 725 เมตร

ชวงที่ 2

กวาง 4 เมตร  

ยาว 200 เมตร

1,500,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ตลาดขวัญ

ทต.สงาบาน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 5,575,000 ) 

(2558 : -  ) 



- 468 -

- 468 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

49 ปรับปรุงสนามกีฬา

ประจําอําเภอดอยสะเก็ด  

หมู 3  ตําบลเชิงดอย

(เขต ทต.ดอยสะเก็ด)

อําเภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน

    ใหเด็ก  เยาวชนและ

   ประชาชนในพื้นที่และ  

   ตําบลใกลเคียงไดรวมกัน

   ใชทํากิจกรรม  การออก

   กําลังกาย และใชเวลาวาง

   ใหเกิดประโยชนหางไกล

    อบายมุขและสิ่งเสพติด

2. เพื่อใหมีสถานที่ไวใช

    ออกกําลังกายและ

    เลนกีฬาที่ไดมาตรฐาน

    เกิดความปลอดภัย

    แกประชาชน

เทลานคอนกรีต

รอบบริเวณสนามกีฬา

1,901,500 - - - ระยะทางที่ได

ทําการเทลาน

คอนกรีต

1.มีสถานที่ไวใชออกกําลัง

กายและเลนกีฬาที่ได

มาตรฐานเกิดความปลอดภัย

แกประชาชน

ทต.ดอยสะเก็ด

รวมกับทุก อปท.

ในเขต

อ.ดอยสะเก็ด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

50 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันตนบง หมูที่ 12

ตําบลสันกําแพง   

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานปาบงหลวง 

หมูที่ 4  ตําบลปาบง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิต  

    ทางการเกษตร 

    มีความสะดวก

กวาง 7 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร

3,658,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.สันกําแพง

อ.สันกําแพง

อบต.ปาบง

อ.สารภี

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 469 -

- 469 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

51 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานปูคากลาง หมูที่ 6  

ตําบลแมปูคา

เชื่อมบานปาเสา หมูที่ 1

ตําบลสันกําแพง 

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

2. เพื่อปองกันไมให

    ถนนเสียหาย

    จากน้ํากัดเซาะ

3. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1 เมตร จํานวน 

225 ทอน พรอม

บอพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก

จํานวน 25 บอ

1,607,000 - - - ระยะทางที่

ดําเนินการ

วางทอ

ระบายน้ํา

1. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

2. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

3. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

ทต.แมปูคา

อบต.สันกําแพง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

52 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนสายบานมอญ หมูที่ 3

ตําบลสันกลาง  

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานสันพระเนตร 

หมูที่ 4 ตําบลสันพระเนตร

อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,758 เมตร

6,323,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สันกลาง

อ.สันกําแพง

ทต.สันพระเนตร

อ.สันทราย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 470 -

- 470 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

53 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานวังธาร หมูที่ 1 

ตําบลรองวัวแดง 

อําเภอสันกําแพง 

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 1

ตําบลบานสหกรณ       

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 608 เมตร

1,889,300 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.รองวัวแดง

อ.สันกําแพง

อบต.บาน

สหกรณ

อ.แมออน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

54 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานมวงชุม หมูที่ 2 

ตําบลแชชาง 

เชื่อมบานรองวัวแดง หมูที่ 7

ตําบลรองวัวแดง

อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

2,615,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.แชชาง

อบต.รองวัวแดง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 4,034,500 ) 

(2558 : -  ) 



- 471 -

- 471 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

55 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายทางบานสหกรณ 

หมูที่ 2 ตําบลบานสหกรณ

เชื่อมบานออนหลวย 

หมูที่ 6 ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

ขยายผิวจราจรขางละ 1 

เมตร

2,970,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.บานสหกรณ

อบต.ออนเหนือ
สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

56 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายปาชาหนาวัดแมเลน

บานแมเลน  หมูที่ 2

ตําบลออนกลาง

เชื่อมบานสหกรณ หมูที่ 1

ตําบลบานสหกรณ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4.50 เมตร

ยาว 707 เมตร

1,450,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ออนกลาง สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 2,600,000 ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 472 -

- 472 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

57 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สายบานสหกรณ หมูที่ 2

ตําบลบานสหกรณ 

เชื่อมบานหัวฝาย หมูที่ 5

ตําบลออนเหนือ 

อําเภอแมออน 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 760 เมตร

3,500,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.บานสหกรณ

อบต.ออนเหนือ
สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

58 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบานปอก หมูที่ 1 

ตําบลหวยแกว 

อําเภอแมออน 

เชื่อมบานปางปาไร หมูที่ 6

ตําบลเทพเสด็จ 

อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร 

พรอมไหลทางลูกรัง

เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

2,300,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.หวยแกว

อ.แมออน

อบต.เทพเสด็จ

อ.ดอยสะเก็ด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 

(2558 : 2,336,400) 

(2560 : - ) 
(2559 : 6,508,000) 
(2558 : 5,600,000) 



- 473 -

- 473 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

59 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานแมสะลาบ หมูที่ 7 

ตําบลชมภู 

เชื่อมบานฮองกอก 

หมูที่ 9  ตําบลสารภี

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 922 เมตร

1,142,900 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ชมภู

ทต.สารภี

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

60 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานกูแดง หมูที่ 6 

ตําบลหนองแฝก 

เชื่อมบานดอนแกว  

หมูที่ 5 ตําบลดอนแกว

อําเภอสารภี  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 1,128 เมตร

1,399,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองแฝก

ทต.ดอนแกว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 1,201,000) 
(2559 : 1,201,000) 

(2558 : -  ) 

(2560 : 1,434,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 474 -

- 474 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

61 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานไรดง หมูที่ 8 

ตําบลขัวมุง 

เชื่อมบานทาสองแคว หมูที่ 3 

บานทามะขาม หมูที่ 5 

บานลองปูหมน หมูที่ 11 

บานปงนอย หมูที่ 8

ตําบลสันทราย

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,250 เมตร

1,970,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สันทราย

(มหาวงศ)

ทต.ขัวมุง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

62 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันกลาง หมูที่ 7

ตําบลดอนแกว 

เชื่อมบานปางิ้ว  หมูที่ 5 

ตําบลทาวังตาล

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร

5,072,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.ดอนแกว

ทต.ทาวังตาล

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 2,100,400) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 

(2558 : 4,932,500) 



- 475 -

- 475 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

63 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

แยกธรณีสงฆ         

บานพระนอนปาเก็ดถี่

หมูที่ 7  ตําบลหนองผึ้ง

เชื่อมปากซอย 7 กองเย็น 

บานกูเสือ  หมูที่ 1 

ตําบลยางเนิ้ง 

อําเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

1,437,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองผึ้ง

ทต.ยางเนิ้ง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

64 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

บานใหมสันคะยอม 

หมูที่ 10 ตําบลบานปง

อําเภอหางดง 

เชื่อมบานผานกกก 

หมูที่ 9  ตําบลโปงแยง

อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,135 เมตร

800,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.บานปง

อ.หางดง

อบต.โปงแยง

อ.แมริม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 975,000 ) 

(2558 : -  ) 



- 476 -

- 476 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

65 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย 

บานปาแป - โรงวัว หมูที่ 7

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.แมทาชาง) 

เชื่อมบานแมขัก หมูที่ 5

ตําบลหางดง 

(เขต ทต.หางดง) 

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 410 เมตร

1,000,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.แมทาชาง

ทต.หางดง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

66 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

ถนนบานดู หมูที่ 11 

ตําบลบานแหวน 

เชื่อมบานสันผักหวาน 

หมูที่ 1 ตําบลสันผักหวาน

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 160 เมตร 

ชวงที่ 2 

กวาง 4 เมตร 

ยาว 510 เมตร

866,900 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.บานแหวน

ทต.สันผักหวาน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 1,000,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 477 -

- 477 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

67 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานไรเหนือ หมูที่ 3 

ตําบลหนองควาย 

เชื่อมบานไร หมูที่ 1 

ตําบลบานแหวน 

อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1

กวาง 4.50 เมตร 

ยาว 415 เมตร 

ชวงที่ 2

กวาง 4 เมตร

ยาว 140 เมตร

995,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.หนองควาย

ทต.บานแหวน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

68 กอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานเกาะ หมูที่ 3 

ซอย 6 ตําบลสบแมขา

เชื่อมบานแพะ หมูที่ 9 

ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

กวาง 2.50 เมตร 

สูง 2.50 เมตร 

ยาว 60 เมตร

800,000 - - - รอยละ

ของระยะ

ทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

อบต.สบแมขา

อบต.ขุนคง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 478 -

- 478 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

69 วางทอระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็ก

พรอมขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทารวมใจ หมูที่ 7  

ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง 

เชื่อมบานน้ําบุน หมูที่ 10 

ตําบลน้ําแพร

อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อปองกันไมใหถนน

    เสียหายจากน้ํากัดเซาะ

2. เพื่อใหประชาชนสัญจร 

    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

3. เพื่อใหการระบายน้ํา

    เปนไปอยางสะดวก

งานวางทอคสล.มอก 

ชั้น 3 เสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร 

จํานวน 550 ทอน 

พรอมบอคสล.

จํานวน 60 บอ 

และงานวางทอ 

คสล.มอก. ชั้น 3  

เสนผาศูนยกลาง 

1 เมตร 

จํานวน 56 ทอน 

พรอมบอพัก คสล.

จํานวน 6 บอ 

และงานขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 370 ตร.ม.

1,720,000 - - - รอยละ

ของระยะ

ทางที่

กอสราง

1. ถนนมีสภาพดีและ

    ปลอดภัยจากน้ํากัดเซาะ

2. ประชาชนสามารถใช 

    เสนทางไดสะดวก 

    รวดเร็วและปลอดภัย

3. การระบายน้ําสะดวก 

    น้ําไมทวมขัง

อบต.สันกลาง

อ.สันปาตอง

ทต.น้ําแพรพัฒนา

อ.หางดง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

70 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานดงปางิ้ว หมูที่ 7

ตําบลมะขุนหวาน

เชื่อมบานสันกอเก็ต

หมูที่ 10 ตําบลบานกลาง

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 675 เมตร

830,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.มะขุนหวาน

อบต.บานกลาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 1,720,000) 
(2559 : 5,850,000) 

(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 479 -

- 479 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

71 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองไหว หมูที่ 6 

ตําบลน้ําบอหลวง 

อําเภอสันปาตอง

เชื่อมบานสันปูเลย หมูที่ 9

ตําบลดอนเปา

อําเภอแมวาง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ความยาว 200 เมตร

722,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.น้ําบอหลวง

อ.สันปาตอง

อบต.ดอนเปา

อ.แมวาง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

72 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานดงขี้เหล็ก หมูที่ 9 

ตําบลมะขามหลวง 

เชื่อมบานดงปาซาง หมูที่ 6

ตําบลมะขุนหวาน 

อําเภอสันปาตอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,495 เมตร

1,960,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.มะขามหลวง

อบต.มะขุนหวาน
สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : -  ) 



- 480 -

- 480 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

73 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานปางขี้เหล็ก หมูที่ 1, 

บานทุงปาคาใต หมูที่ 8  

ตําบลทุงป 

เชื่อมบานไรหลวง หมูที่ 3  

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร

1,500,000 - - - รอยละ

ระยะทางของ

ถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ทุงป

อบต.ทุงรวงทอง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

74 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

สาย ชม.ถ. 120-01 

บานสารภี หมูที่ 5  

ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานทาจําป หมูที่ 8  

ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

1,574,000 - - - รอยละ

ระยะทางของ

ถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ทุงรวงทอง

อ.แมวาง

ทต.ทุงสะโตก

อ.สันปาตอง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 1,500,000) 
(2559 : 12,283,000) 
(2558 : 12,283,000) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 481 -

- 481 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

75 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต

บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานใหมสวรรค หมูที่ 7 

ตําบลดอนเปา 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,714 เมตร

5,052,800 - - - รอยละ

ระยะทางของ

ถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.บานกาด

อบต.ดอนเปา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

76 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหนองมณฑา หมูที่ 16  

ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง 

เชื่อมบานแมลานคํา หมูที่ 6 

ตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 230 เมตร

1,000,000 - - - รอยละ 

ระยะทางของ

ถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมวิน

อ.แมวาง 

ทต.สะเมิงใต

อ.สะเมิง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : 4,909,800) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 482 -

- 482 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

77 กอสรางสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขามลําเหมืองขุนคง 

(ลําเหมืองหลวง) 

บานน้ําตน หมูที่ 6  

ตําบลบานกาด 

เชื่อมบานทุงป หมูที่ 5  

ตําบลทุงป 

เชื่อมบานริมวาง หมูที่ 7  

ตําบลบานกาด 

อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 8 เมตร

ยาว 10 เมตร

1,480,000 - - - จํานวน (แหง) 1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมวาง

อบต.ทุงป 

อบต.บานกาด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

78 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานหนองเหียง หมูที่ 2 

ตําบลสันติสุข

เชื่อมบานดอนชื่น หมูที่ 24  

ตําบลดอยหลอ    

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 575 เมตร

1,300,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนม

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.สันติสุข

อบต.ดอยหลอ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 483 -

- 483 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

79 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานศรีแดนเมือง หมูที่ 6 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 2,100 เมตร

- 7,640,000 - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ยางคราม

ทต.สันติสุข

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

80 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานหวยรากไมบน หมูที่ 9 

ตําบลยางคราม 

เชื่อมบานใหมหนองหอย 

หมูที่ 6 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 2,765 เมตร

- - 10,060,000 - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ยางคราม

ทต.สันติสุข

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560: 7,640,000) 
(2559: 3,416,000) 

(2558 : - ) 

(2560: 10,060,000) 

(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 484 -

- 484 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

81 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

สายเลียบลําเหมืองรองแสะ 

บานสามหลัง หมูที่ ๘   

ตําบลสองแคว 

เชื่อมบานหวยทัง หมูที่ ๑๒  

ตําบลดอยหลอ             

อําเภอดอยหลอ 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 4,450 เมตร

- - - 1,300,000 รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

ทต.สองแคว

อบต.ดอยหลอ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานหวยหา หมูที่ 11  

ตําบลแมสอย 

เชื่อมบานนากบ หมูที่ 2 

ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 3,350 เมตร

10,061,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมสอย

ทต.บานแปะ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

(2560: 1,300,000) 

(2559 :  - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : 9,403,000) 
(2559 : 9,474,000) 
(2558 : 8,297,000) 
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- 485 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

83 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5,

บานเดนตะวันใต หมูที่ 20,

บานสบเตี๊ยะ หมูที่ 2 

ตําบลสบเตี๊ยะ 

เชื่อมบานดอยแกว หมูที่ 2 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง  6  เมตร

ยาว 1,800  เมตร

5,227,900 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.สบเตี๊ยะ

ทต.ดอยแกว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทากอมวง หมูที่ 10 

ตําบลบานแปะ 

เชื่อมบานหวยพัฒนา หมูที่ 13 

ตําบลแมสอย 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาว 6 เมตร

ยาว 782 เมตร

2,824,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.บานแปะ

ทต.แมสอย

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)(2560 : 23,400,000) 
(2559 : 3,960,000) 

(2558 : - ) 

(2560 : 6,347,900) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 486 -

- 486 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

85 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทุงเมืองกลาง 

บานเมืองกลาง หมูที่ 11, 

บานน้ําลัด หมูที่ 13 

ตําบลบานหลวง 

เชื่อมบานแมกลางปาปู หมูที่ 1 

ตําบลดอยแกว 

อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 3,253 เมตร

10,268,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.บานหลวง

ทต.ดอยแกว

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

86 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

ถนนหลักเมืองและถนนขวงเปา  

บานฮอม หมูที่ 5, 

บานสันปาซาง หมูที่ 9, 

บานรวมน้ําใจขวงเปา หมูที่ 11 

ตําบลขวงเปา 

(เขต ทต.จอมทอง) 

เชื่อมบานใหมอังครักษ 

หมูที่ 15 ตําบลขวงเปา 

(เขต อบต.ขวงเปา)

อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 1 

- กวาง 6 เมตร

- ยาว 750  เมตร

ชวงที่ 2 

- กวาง 6 เมตร           

- ยาว 309 เมตร

1,870,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.จอมทอง

อบต.ขวงเปา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 14,850,000) 

(2558 : - ) 



- 487 -

- 487 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

87 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานโคงงาม หมูที่ 7

ตําบลหางดง

เชื่อมบานแควมะกอก หมูที่ 1

ตําบลฮอด

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 550 เมตร

1,500,000 - - - รอยละ

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.หางดง

อบต.ฮอด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

88 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานกองปะ หมูที่ 7 

ตําบลบอสลี 

เชื่อมบานแมลายเหนือ หมูที่ 5 

(หยอมบานกังแส)  

ตําบลบอหลวง 

อําเภอฮอด

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 350 เมตร

1,500,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.บอสลี

ทต.บอหลวง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)(2560 : 15,556,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 488 -

- 488 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

89 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเดน หมูที่ 7

ตําบลนาคอเรือ

เชื่อมบานหวยทราย หมูที่ 4 

ตําบลฮอด

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,008 เมตร

3,500,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.นาคอเรือ

อบต.ฮอด

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

90 กอสรางถนนลาดยาง

แอสฟลตคอนกรีต 

บานแมลอง หมูที่ 1 

ตําบลหางดง

(เขต ทต.ทาขาม) 

เชื่อมถนนเลียบแนวเขตอุทยาน

แหงชาติออบหลวง 

บานดอยคํา หมูที่ 8 

ตําบลหางดง 

(เขต อบต.หางดง) 

อําเภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว 700 เมตร

1,873,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.ทาขาม

อบต.หางดง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)(2560 : - ) 
(2559 : 15,496,000) 

(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 1,854,700) 

(2558 : - ) 



- 489 -

- 489 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

91 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต 

บานสันปาดํา หมูที่ 6 

ตําบลดอยเตา 

เชื่อมบานแปลง 1 หมูที่ 2 

ตําบลมืดกา 

อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร 

ยาว 6,750 เมตร

2,000,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.ดอยเตา

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

92 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแอนใหม หมูที่ 2

ตําบลบานแอน

เชื่อมบานนอย หมูที่ 1

ตําบลบงตัน    

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,600,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.บานแอน

อบต.บงตัน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : 1,659,000) 
(2559 : 1,950,000) 

(2558 : - ) 

(2560 : 2,000,000) 
(2559 : 17,342,000) 

(2558 : - ) 



- 490 -

- 490 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

93 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน

สายโปงทุง - ฉิมพลี 

บานโปงทุง หมูที่ 5

ตําบลโปงทุง

เชื่อมบานฉิมพลี  หมูที่ 4

ตําบลดอยเตา

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 3,500 เมตร

535,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.โปงทุง

อบต.ดอยเตา

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

94 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานทุงตนงิ้ว หมูที่ 11

(ปอกบานพะกะเช)  

ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมบานพะนอคี หมูที่ 10 

ตําบลแมหละ 

อําเภอทาสองยาง 

จังหวัดตาก

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 500 เมตร

2,128,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แมตื่น

อ.อมกอย 

จ.เชียงใหม

อบต.แมหละ 

อ.ทาสองยาง 

จ.ตาก

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)(2560 : 2,055,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : 910,000) 

(2558 : - ) 



- 491 -

- 491 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

95 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over - Lay 

ดวยแอสฟลตคอนกรีต

บานโหงกูขาว หมูที่ 1 

ตําบลมอนจอง 

เชื่อมบานปาคา หมูที่ 3 

ตําบลแมตื่น 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

ชวงที่ 1 

- กวาง 4 เมตร

- ยาว 1,100 เมตร

ชวงที่ 2 

- กวาง 5 เมตร 

- ยาว 400 เมตร

1,829,600 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.มอนจอง

อบต.แมตื่น

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

96 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานแมหลองหลวง หมูที่ 3 

ตําบลสบโขง 

เชื่อมบานแมโขง หมูที่ 2 

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 14,000 เมตร

1,384,700 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.สบโขง

อบต.นาเกียน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : 1,320,200) 
(2559 : 1,119,300) 

(2558 : - ) 

(2560 : 1,829,600) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 492 -

- 492 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

97 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานยองกือ หมูที่ 8 

ตําบลอมกอย 

เชื่อมบานหวยลอก หมูที่ 18 

ตําบลนาเกียน 

อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 1,000 เมตร

3,618,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.อมกอย

อบต.นาเกียน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

98 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานเจียง ปาฝาง  หมูที่ 18

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต ทต.แมแจม)

เชื่อมบานหวยริน หมูที่ 9

ตําบลชางเคิ่ง

(เขต อบต.ชางเคิ่ง)

อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 330 เมตร

1,340,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 493 -

- 493 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

99 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานกองกาย หมูที่ 10 

ตําบลบานทับ 

เชื่อมบานปางหินฝน หมูที่ 10

ตําบลปางหินฝน 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 6,260 เมตร

1,300,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.บานทับ

อบต.ปางหินฝน

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

100 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานชางเคิ่งบน หมูที่ 12 

ตําบลชางเคิ่ง 

(เขต ทต.แมแจม) 

เชื่อมบานตอเรือ หมูที่ 2 

ตําบลชางเคิ่ง 

(เขต อบต.ชางเคิ่ง) 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร

ยาว 330 เมตร

1,340,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ทต.แมแจม

อบต.ชางเคิ่ง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 494 -

- 494 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

101 ปรับปรุงผิวจราจร

ดวยดินลูกรังบดอัดแนน 

บานสบลอง หมูที่ 5,

บานทุงแก หมูที่ 6

ตําบลบานทับ 

เชื่อมบานนายางดิน หมูที่ 12 

ตําบลกองแขก 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร

ยาว 6,260 เมตร

1,300,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.บานทับ

อบต.กองแขก

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

102 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแมตะละมง หมูที่ ๗ 

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ ๒ 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร 

ยาว 980 เมตร

3,000,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.แมแดด

อ.กัลยาณิวัฒนา

อบต.แมนาจร

อ.แมแจม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)
(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 495 -

- 495 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

103 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหนองเจ็ดหนวย หมูที่ 4 

ตําบลบานจันทร 

เชื่อมบานใหมพัฒนา หมูที่ 2

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,986,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.บานจันทร

อบต.แจมหลวง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

104 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานใหมพัฒนา หมูที่ ๒ 

ตําบลแจมหลวง 

เชื่อมบานหวยบง หมูที่ ๔ 

ตําบลบานจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร 

ยาว 437 เมตร

2,005,200 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.แจมหลวง

อบต.บานจันทร

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : 2,123,000) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 496 -

- 496 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

105 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

บานหวยปู หมูที่ ๕ 

ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

เชื่อมบานแมซา หมูที่ ๒ 

ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ชํารุด

    เสียหายใหอยูในสภาพ

    ใชการไดดีและยืดระยะ

    เวลาการใชงาน

3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตร มีความสะดวก

กวาง 4 เมตร

ยาว 980 เมตร

3,000,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ถนนสามารถใชการไดดี

    และมีเวลาการใชงาน

    ไดนานขึ้น

3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว 

    และการขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความสะดวก

    มากขึ้น

อบต.แมแดด

อ.กัลยาณิวัฒนา

อบต.แมนาจร

อ.แมแจม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

106 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บานแจมนอย หมูที่ ๕ 

ตําบลบานจันทร 

เชื่อมบานใหมพัฒนา หมูที่ ๒  

ตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อพัฒนาเสนทาง

    คมนาคมใหไดมาตรฐาน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ

    เดินทาง ประชาชนสัญจร

    ไดอยางสะดวก รวดเร็ว

3. เพื่อใหการขนสง

    ผลผลิตทางการเกษตร 

    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  

ยาว ๕๐๐ เมตร

1,986,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนน

ที่ไดมาตรฐาน

1. เสนทางคมนาคมมี

    มาตรฐาน

2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

    ประชาชนสามารถเดินทาง

    ไดสะดวก รวดเร็ว

3. การขนสงผลผลิตทาง

    การเกษตรมีความรวดเร็ว

อบต.บานจันทร

อบต.แจมหลวง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

รวม 106 โครงการ 382,272,500 7,640,000 10,060,000 1,300,000

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 497 -

- 497 - โครงสรางพื้นฐาน          

   1. ยุทธศาสตรโครงสรางพื้นฐาน แบบ ผ. 04

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกสระเก็บน้ํา

และลําหวยสาธารณะ 

บานแปลง 5  หมูที่ 3  

ตําบลทาเดื่อ

(เขต ทต.ทาเดื่อ - มืดกา)

เชื่อมบานแปลง 5 หมูที่ 3

ตําบลทาเดื่อ

(เขต อบต.ทาเดื่อ)

อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม

1. เพื่อใหมีน้ําใช

    ในการอุปโภค บริโภค

    ทําการเกษตรและ 

    เลี้ยงสัตว

2. เพื่อขยายลําน้ําและ

    กําจัดวัชพืช ทําให

    การระบายน้ําสะดวก

    และปองกันน้ําทวม

ขุดลอกลําหวยสาธารณะ

ชวงที่ 1 

- กวาง 4 เมตร 

- ยาว 280 เมตร 

ชวงที่ 2 

- กวาง 6 เมตร 

- ยาว 150 เมตร 

- ลึกเฉลี่ยทั้งหมด 

1 เมตร 

ขุดลอกสระเก็บน้ํา 

- กวางขางละ 

41.50 เมตร 

และ 45 เมตร

- ยาวขางละ 40 เมตร 

และ 60 เมตร 

- ขุดลึกเฉลี่ย 3 เมตร 

- ปริมาณดินขุด

รวมไมนอยกวา 

40,500 ลูกบาศกเมตร

1,414,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ที่ขุดลอก

1. มีน้ําใชในการอุปโภค

    บริโภคทําการเกษตร 

    และเลี้ยงสัตวอยาง

    เพียงพอ

2. ลําน้ําไมตื้นเขิน กวางขึ้น

    ไมมีวัชพืช สามารถ

    ระบายน้ําไดอยางสะดวก

    และปองกันการเกิดน้ําทวม

ทต.ทาเดื่อ-มืดกา

อบต.ทาเดื่อ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

รวม 1 โครงการ 1,414,000 - - -

      1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมาเปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

(2560 : - ) 
(2559 : - ) 
(2558 : - ) 



- 498 -

- 498 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว           

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูอุทยานแหงชาติ

ดอยเวียงผา บานหนองปาซาง

หมูที่ 8  ตําบลศรีดงเย็น 

อําเภอไชยปราการ  

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง  6 เมตร  

ยาว 5,200 เมตร

20,280,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

อบต.ศรีดงเย็น

รวมกับทุก อปท.

ใน อ.ไชยปราการ

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขาสูน้ําตกแมลาด

บานมหาธาตุ หมูที่ 4 

เชื่อมบานสามปู หมูที่ 2 

ตําบลแสนไห 

อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

เพื่ออํานวยความสะดวก

แกนักทองเที่ยว การเดินทาง

ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ

ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

1,990,000 - - - รอยละ

ระยะทาง

ของถนนที่ได

มาตรฐาน

นักทองเที่ยวสามารถ

เดินทางเขาสูแหลงทองเที่ยว

ไดอยางสะดวกและปลอดภัย

ทต.แสนไห

รวมกับทุก อปท.

ใน อ.เวียงแหง

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

   2. ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น และ 2. สงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

ข. 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(2560 : 25,981,200) 
(2559 : 25,483,100) 

(2558 : -) 

(2560 : 2,028,000) 
(2559 : 2,028,000) 

(2558 : -) 



- 499 -

- 499 - เศรษฐกิจและการทองเที่ยว           

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย

(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด

(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงานที่

ขอประสาน

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

   2. ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

3 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

น้ําตกสายหมอก

บานหวยสมสุก หมูที่ 7

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม

เพื่อปรับปรุงแหลงทองเที่ยว

ในพื้นที่ใหมีทัศนียภาพ

ที่สวยงามและการสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

- ปรับปรุงถนน

  โดยการปูตัวหนอน

   กวาง 7 เมตร 

  ยาว 150 เมตร 

- กอสรางหองน้ํา

  สาธารณะ

  จํานวน 1 หลัง

- ปูคอนกรีตตัวหนอน

  บริเวณลาดจอดรถ

- ปูตัวหนอนบริเวณ

  ลานหนาน้ําตก

2,310,000 - - - ความพึงพอใจ

ของนักทองเที่ยว

มีสถานที่ทองเที่ยวที่เหมาะสม

มีทัศนียภาพที่สวยงาม

สามารถกระตุนและสงเสริม

การทองเที่ยวของ

จังหวัดเชียงใหม

อบต.สะลวง

รวมกับทุก อปท.

ใน อ.แมริม

สํานักการชาง 

(ประสานแผน)

รวม 3 โครงการ 24,580,000 - - -

(2560 : -) 
(2559 : -) 
(2558 : -) 



- 500 -

- 500 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด 50,000 บีทียู 

ราคาเครื่องละ 57,000 บาท

ป 2561 : 3 เครื่อง

171,000 - - - สํานักปลัดฯ

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารได ครั้งละ 30 แผน 

ราคาเครื่องละ 30,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

30,000 - - - สํานักปลัดฯ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ปรับปรุงระบบไมโครโฟน 

หองประชุม ชั้น 4

พรอมอุปกรณและคาติดตั้ง

(ไมคลอย จํานวน 12 ตัว)

300,000 - - - สํานักปลัดฯ

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 9 เครื่อง

28,800 - - - สํานักปลัดฯ

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 



- 501 -

- 501 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

5 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

โตะทํางานแบบเหล็ก

ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต  พรอมกระจก

ราคาตัวละ 6,400 บาท

ป 2561 : 3 ตัว

19,200 - - - สํานักปลัดฯ

6 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 1,400 บาท

ป 2561 : 6 ตัว

8,400 - - - สํานักปลัดฯ

7 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก

ขนาด 4 ฟุต ราคาตูละ 4,100 บาท

ป 2561 : 3 ตู

12,300 - - - สํานักปลัดฯ

8 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม

สําหรับคนพิการ

ราคาชุดละ 80,000 บาท

ป 2561 : 2 ชุด

160,000 - - - สํานักปลัดฯ



- 502 -

- 502 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

9 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

6,400 - - - สํานักปลัดฯ

10 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 

3,300 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

6,600 - - - สํานักปลัดฯ

11 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหในศูนยบริการคนพิการทั่วไป 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

รถเข็นสําหรับคนพิการแบบอลูมิเนียม

อัลลอยด ลอเหล็กแบบพกพา

ราคาคันละ 9,500 บาท

ป 2561 : 2 คัน

19,000 - - - สํานักปลัดฯ



- 503 -

- 503 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

ป 2562 : 2 เครื่อง

ป 2563 : 2 เครื่อง

ป 2564 : 2 เครื่อง

44,000 44,000 44,000 44,000 กองกิจการสภาฯ

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(18 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 

3,300 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

ป 2562 : 2 เครื่อง

ป 2563 : 2 เครื่อง

ป 2564 : 2 เครื่อง

6,600 6,600 6,600 6,600 กองกิจการสภาฯ

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

ป 2562 : 2 เครื่อง

ป 2563 : 2 เครื่อง

ป 2564 : 2 เครื่อง

6,400 6,400 6,400 6,400 กองกิจการสภาฯ



- 504 -

- 504 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Data Center) ใหมีมาตรฐาน

มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 1 

ราคาเครื่องละ  130,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

260,000 - - - กองแผนฯ

16 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Data Center) ใหมีมาตรฐาน

มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch)

ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2

ราคาเครื่องละ  24,000 บาท 

ป 2561 : 8 เครื่อง

192,000 - - - กองแผนฯ

17 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Data Center) ใหมีมาตรฐาน

มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 10 kVA 

ราคาเครื่องละ 150,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

300,000 - - - กองแผนฯ

18 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Data Center) ใหมีมาตรฐาน

มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องควบคุมการเขา - ออก อัตโนมัติ

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

20,000 - - - กองแผนฯ

19 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงหองควบคุม

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(Data Center) ใหมีมาตรฐาน

มีความมั่นคงปลอดภัย 

และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

เครื่องควบคุมคอมพิวเตอรแมขาย

(KVM) ราคาเครื่องละ 100,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

100,000 - - - กองแผนฯ



- 505 -

- 505 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

20 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่  3 

ราคาเครื่องละ 37,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

37,000 - - - กองแผนฯ

21 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/LED ขาวดํา

(30 หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 

7,900 บาท

ป 2561 : 3 เครื่อง

23,700 - - - กองแผนฯ

22 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/

ชนิด LED สี ราคาเครื่องละ

17,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

17,000 - - - กองแผนฯ

23 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

ป 2562 : 2 เครื่อง

- 32,000 - - กองแผนฯ



- 506 -

- 506 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

24 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

ราคา 3,200 บาท

ป 2562 : 2 เครื่อง

- 6,400 - - กองแผนฯ

25 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานประมวลผล

ราคาเครื่องละ 21,000 บาท

ป 2563 : 1 เครื่อง

- - 21,000 - กองแผนฯ

26 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องทําน้ําเย็น ราคาเครื่องละ 

5,900 บาท 

ป 2561 : 1 เครื่อง

5,900 - - - กองแผนฯ



- 507 -

- 507 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

27 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปด

ราคาตูละ 6,500 บาท

ป 2561 : 10 ตู

ป 2562 : 10 ตู    

ป 2563 : 10 ตู

ป 2564 : 10 ตู

65,000 65,000 65,000 65,000 กองคลัง

28 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 2,500 บาท

ป 2561 : 6 ตัว

ป 2562 : 3 ตัว

ป 2563 : 3 ตัว

ป 2564 : 3 ตัว

15,000 7,500 7,500 7,500 กองคลัง

29 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

แบบ 2 บาน  ราคาตูละ 4,700 บาท

ป 2561 : 2 ตู

9,400 - - - กองคลัง

30 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

ราคาตัวละ 6,400 บาท

ป 2561 : 1 ตัว

6,400 - - - กองคลัง

31 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตู 2 ลิ้นชัก ราคาตูละ 3,100 บาท

ป 2561 : 1 ตู

3,100 - - - กองคลัง



- 508 -

- 508 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

32 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

ป 2562 : 1 เครื่อง

ป 2563 : 1 เครื่อง

ป 2564 : 1 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000 กองคลัง

33 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA 

ราคาเครื่องละ 5,800 บาท

ป 2561 : 3 เครื่อง

17,400 - - - กองคลัง

34 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer 

แบบแครสั้น ราคาเครื่องละ 

22,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

22,000 - - - กองคลัง

35 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

(30หนา/นาที) ราคาเครื่องละ 

7,900 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

7,900 - - - กองคลัง



- 509 -

- 509 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

36 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็ก 2 บานเปด (มอก.) ราคาตูละ 

6,500 บาท

ป 2561 : 10 ตู

ป 2562 : 10 ตู

ป 2563 : 10 ตู

ป 2564 : 10 ตู

65,000 65,000 65,000 65,000 กองพัสดุฯ

37 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

พรอมกระจก ราคาตัวละ 6,400 บาท

ป 2561 : 5 ตัว

ป 2562 : 5 ตัว

ป 2563 : 5 ตัว

ป 2564 : 5 ตัว

32,000 32,000 32,000 32,000 กองพัสดุฯ

38 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 2,500 บาท

ป 2561 : 5 ตัว

ป 2562 : 5 ตัว

ป 2563 : 5 ตัว

ป 2564 : 5 ตัว

12,500 12,500 12,500 12,500 กองพัสดุฯ

39 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก

ขนาด 4 ฟุต  ราคาตูละ 4,700 บาท

ป 2561 : 3 ตู

ป 2562 : 3 ตู

ป 2563 : 3 ตู

ป 2564 : 3 ตู

14,100 14,100 14,100 14,100 กองพัสดุฯ



- 510 -

- 510 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

40 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะคอมพิวเตอร  กวาง 60 ซม.

ยาว 80 ซม.  สูง 75 ซม.

ราคาตัวละ  2,500 บาท

ป 2561 : 5 ตัว

12,500 - - - กองพัสดุฯ

41 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

พรอมอุปกรณ และเครื่องสํารองไฟฟา

ขนาด 800 VA

ราคาชุดละ 19,200 บาท

ป 2561 : 6 ชุด

ป 2562 : 3 ชุด

ป 2563 : 3 ชุด

ป 2564 : 3 ชุด

115,200 57,600 57,600 57,600 กองพัสดุฯ

42 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

ขาวดํา (30 หนา/นาที)

ราคาเครื่องละ 7,900 บาท

ป 2561 : 10 เครื่อง

ป 2562 : 10 เครื่อง

ป 2563 :  3 เครื่อง

ป 2564 :  3 เครื่อง

79,000 79,000 23,700 23,700 กองพัสดุฯ

43 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี

แบบ Network  ราคาเครื่องละ

12,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

12,000 - - - กองพัสดุฯ



- 511 -

- 511 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

44 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

ป 2562 : 1 เครื่อง

ป 2563 : 1 เครื่อง

ป 2564 : 1 เครื่อง

20,000 20,000 20,000 20,000 กองพัสดุฯ

45 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

ราคาครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 5 เครื่อง

ป 2562 : 5 เครื่อง

ป 2563 : 5 เครื่อง

ป 2564 : 5 เครื่อง

16,000 16,000 16,000 16,000 กองพัสดุฯ

46 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพบัตรพนักงาน

ราคาเครื่องละ 98,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

98,000 - - - กองการเจาหนาที่

47 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ

ราคาเครื่องละ 3,500 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

7,000 - - - กองการเจาหนาที่



- 512 -

- 512 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

48 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต

ราคาตัวละ 6,900 บาท

ป 2561 : 3 ตัว 

ป 2562 : 2 ตัว 

ป 2563 : 2 ตัว 

ป 2564 : 2 ตัว

20,700 13,800 13,800 13,800 กองการเจาหนาที่

49 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน (รับน้ําหนักไดไมนอยกวา

100 กก.) ราคาตัวละ 4,500 บาท

ป 2561 : 2 ตัว

9,000 - - - กองการเจาหนาที่

50 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ  2,500 บาท

ป 2561 : 7 ตัว 

ป 2562 : 3 ตัว 

ป 2563 : 3 ตัว 

ป 2564 : 3 ตัว

17,500 7,500 7,500 7,500 กองการเจาหนาที่

51 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 3 ลิ้นชัก

ราคาตูละ 4,200 บาท

ป 2561 : 3 ตู 

ป 2562 : 2 ตู 

ป 2563 : 2 ตู 

ป 2564 : 2 ตู

12,600 8,400 8,400 8,400 กองการเจาหนาที่



- 513 -

- 513 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

52 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลิ้นชัก

ราคาตูละ 4,500 บาท

ป 2561 : 5 ตู 

ป 2562 : 2 ตู 

ป 2563 : 2 ตู 

ป 2564 : 2 ตู

22,500 9,000 9,000 9,000 กองการเจาหนาที่

53 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนทึบ

ราคาตูละ 4,500 บาท

ป 2561 : 5 ตู 

ป 2562 : 2 ตู 

ป 2563 : 2 ตู 

ป 2564 : 2 ตู

22,500 9,000 9,000 9,000 กองการเจาหนาที่

54 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปด

ราคาตูละ 6,400 บาท

ป 2561 : 5 ตู 

ป 2562 : 2 ตู 

ป 2563 : 2 ตู 

ป 2564 : 2 ตู

32,000 12,800 12,800 12,800 กองการเจาหนาที่

55 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะคอมพิวเตอรขนาดเล็ก

ราคาตัวละ 3,300 บาท

ป 2561 : 7 ตัว

ป 2562 : 2 ตัว

ป 2563 : 2 ตัว

ป 2564 : 2 ตัว

23,100 6,600 6,600 6,600 กองการเจาหนาที่



- 514 -

- 514 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

56 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

สําหรับงานสํานักงาน

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

16,000 - - - กองการเจาหนาที่

57 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 

พรอมเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาชุดละ 19,200 บาท

ป 2561 : 3 ชุด

ป 2562 : 1 ชุด

ป 2563 : 2 ชุด

ป 2564 : 2 ชุด

57,600 19,200 38,400 38,400 กองการเจาหนาที่

58 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 

แบบ Network แบบที่ 1

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

ป 2562 : 1 เครื่อง

ป 2563 : 2 เครื่อง

ป 2564 : 2 เครื่อง

32,000 16,000 32,000 32,000 กองการเจาหนาที่



- 515 -

- 515 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

59 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA

ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 15 เครื่อง

ป 2562 : 1 เครื่อง

ป 2563 : 2 เครื่อง

ป 2564 : 2 เครื่อง

48,000 3,200 6,400 6,400 กองการเจาหนาที่

60 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ชุดไมโครโฟนหองประชุม

ราคาชุดละ 50,000 บาท

ป 2561 : 1 ชุด

50,000 - - - กองการเจาหนาที่

61 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โทรโขง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

5,000 - - - กองการเจาหนาที่

62 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูกดน้ํารอนและเย็น 

ราคาตูละ 7,200 บาท

ป 2561 : 1 ตู

7,200 - - - กองการเจาหนาที่



- 516 -

- 516 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

63 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที

ราคาเครื่องละ  66,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

66,000 - - - สํานักการชาง

64 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

รอกแมแรง พรอมสามขา

ราคาตัวละ 16,000 บาท

ป 2561 : 1 ตัว

16,000 - - - สํานักการชาง

65 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

ชุดทดสอบการบดอัดดิน 

Compaction Test

ราคาชุดละ 55,000 บาท

ป 2561 : 1 ชุด

55,000 - - - สํานักการชาง

66 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไมนอยกวา 

150 แรงมา  ราคาคันละ 

4,500,000 บาท

ป 2562 : 2 คัน

ป 2564 : 2 คัน

- 9,000,000 - 9,000,000 สํานักการชาง



- 517 -

- 517 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

67 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

รถขุดตีนตะขาบแขนยาว 

ขนาดไมนอยกวา 150 แรงมา 

ราคาคันละ 6,500,000 บาท

ป 2561 : 1 คัน

ป 2563 : 1 คัน

6,500,000 - 6,500,000 - สํานักการชาง

68 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องเชื่อมโลหะ 1 ตัว พรอมอุปกรณ

ราคาเครื่องละ 15,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

15,000 - - - สํานักการชาง

69 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องตัดเหล็กไฟฟา 1 ตัว

ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

20,000 - - - สํานักการชาง

70 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

เลื่อยยนต ขนาดบาร 12 นิ้ว

ไมนอยกวา 1-2 แรงมา

ราคาเครื่องละ 10,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

20,000 - - - สํานักการชาง



- 518 -

- 518 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

71 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว

ราคาตัวละ 5,000 บาท

ป 2561 : 2 ตัว

10,000 - - - สํานักการชาง

72 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

สวานไฟฟา ราคาตัวละ 3,000 บาท

ป 2561 : 2 ตัว

6,000 - - - สํานักการชาง

73 แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา

คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

งานดานโครงสรางพื้นฐาน 

ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและ

ดานสาธารณูปการใหมี

ประสิทธิภาพ

ปนจั่นเหนือศรีษะ แบบคานคู

ขนาดไมนอยกวา 7.5 ตัน พรอมคาติดตั้ง

2,000,000 - - - สํานักการชาง



- 519 -

- 519 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

74 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะทํางานเหล็ก ราคาตัวละ 8,400 บาท

ป 2561 : 2 ตัว

16,800 - - - สํานักการชาง

75 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 2,500 บาท

ป 2561 : 12 ตัว

30,000 - - - สํานักการชาง

76 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก 

ขนาด 3 ฟุต ราคาตูละ 4,200 บาท

ป 2561 : 15 ตู

63,000 - - - สํานักการชาง

77 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)

ราคาตูละ 6,000 บาท

ป 2561 : 10 ตู

60,000 - - - สํานักการชาง

78 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

รถเข็นเอกสาร ตะแกรงเหล็ก 2 ชั้น 

ราคาคันละ 7,500 บาท

ป 2561 : 1 คัน

7,500 - - - สํานักการชาง



- 520 -

- 520 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

79 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)

ขนาด 24,000 บีทียู

ราคาเครื่องละ 28,000 บาท

ป 2561 : 2 เครื่อง

56,000 - - - สํานักการชาง

80 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 

(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

ราคาเครื่องละ 16,000 บาท

ป 2561 : 5 เครื่อง

80,000 - - - สํานักการชาง

81 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว)

ราคาเครื่องละ 29,000 บาท

ป 2561 : 17 เครื่อง

493,000 - - - สํานักการชาง

82 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 

ราคาเครื่องละ 3,200 บาท

ป 2561 : 22 เครื่อง

70,400 - - - สํานักการชาง



- 521 -

- 521 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

83 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

พรอมกระจก ราคาตัวละ 6,900 บาท

ป 2561 : 3 ตัว

20,700 - - - สํานักการศึกษาฯ

84 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน แบบมีพนักพิง

ราคาตัวละ 5,000 บาท

ป 2561 : 4 ตัว

20,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

85 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 2,500 บาท

ป 2561 : 4 ตัว

10,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

86 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

ตูเหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก

แบบ 2 บาน ราคาตูละ 4,500 บาท

ป 2561 : 4 ตู

18,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

87 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 

ราคาเครื่องละ 22,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

22,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 522 -

- 522 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

88 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณ

เครื่องมือ เครื่องใชที่จําเปน

ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของหนวยงาน

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

ราคาเครื่องละ 4,300 บาท

ป 2561 : 4 เครื่อง

17,200 - - - สํานักการศึกษาฯ

89 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อจัดสรรทรัพยากรครุภัณฑ

ยานพาหนะในการเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาใหโรงเรียนในสังกัด

รถบรรทุก ขนาด 6 ลอ 4 ตัน

พรอมติดตั้งกระบะไมหุมเหล็ก

และหลังคาโดยสาร ที่นั่ง 3 แถว 

จํานวน 1 คัน  

(สําหรับโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก)

2,000,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

90 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens 

ราคาเครื่องละ ๕๘,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๑ : ๒ เครื่อง

116,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

91 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องชั่งน้ําหนักแบบดิจิตอล

พรอมที่วัดสวนสูง 

ราคาเครื่องละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๑ : ๑ เครื่อง

20,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

92 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 

(มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู 

ราคาเครื่องละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๑ : ๒ เครื่อง

60,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 523 -

- 523 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

93 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ตูเหล็กชนิด ๒ บาน

ราคาตูละ ๕,๕๐๐ บาท

ป ๒๕๖๑ : ๔ ตู

22,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

94 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ตูเหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก

ราคาตูละ  ๗,๙๐๐ บาท

ป ๒๕๖๑ : ๔ ตู

31,600 - - - สํานักการศึกษาฯ

95 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ตูเหล็กเก็บแบบฟอรม 

ราคาตูละ ๔,๓๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๑ : ๓ ตู

12,900 - - - สํานักการศึกษาฯ

96 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

โทรทัศน แอลอีดี (LED TV)

ขนาด ๖๐ นิ้ว

ราคาเครื่องละ ๔๒,๐๐๐ บาท 

ป ๒๕๖๒ : ๑๐ เครื่อง

- 420,000 - - สํานักการศึกษาฯ

97 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

หุนจําลองโครงกระดูกมนุษยแบบเต็มตัว 

ราคาตัวละ ๑๖,๐๐๐ บาท 

ป ๖๕๖๒ : ๑ ตัว

- 16,000 - - สํานักการศึกษาฯ



- 524 -

- 524 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

98 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องดนตรีไทย   จํานวน ๑ วง 

ประกอบดวย

๑. ระนาดเอกเหล็ก จํานวน ๑ ราง

๒. ฆองวงใหญ จํานวน ๑ วง

๓. ระนาดเอก จํานวน ๒ ราง

๔. ระนาดทุม จํานวน ๑ ราง

๕. กลองเตงทิ้ง จํานวน ๑ ใบ

๖. กลองตัด จํานวน ๑ ใบ

๗. ปแนเล็ก  จํานวน ๑ เลา

๘. ปแนใหญ จํานวน ๑ เลา

๙. ฉิ่งใหญ จํานวน ๑ คู

๑๐. ฉาบใหญ จํานวน ๑ คู

๑๑. กลองปูเจ จํานวน ๑ ใบ

๑๒. ฆองราว ๕ ใบ จํานวน ๑ ชุด

๑๓. สะลอเล็ก จํานวน ๕ คัน

๑๔. สะลอกลาง จํานวน ๕ คัน

๑๕. สะลอใหญ  จํานวน ๓ คัน

๑๖. ซึงเล็ก จํานวน ๔ ตัว

๑๗. ซึงกลาง จํานวน ๔ ตัว

๑๘. ซึงใหญ จํานวน ๓ ตัว

๑๙. กลองพื้นเมือง จํานวน ๑ ใบ

๒๐. ฉิ่ง จํานวน ๑ คู    

๒๑. ฉาบ จํานวน ๑ คู

๒๒. ขลุยไมไผ จํานวน ๑ เลา

๒๓. ขลุยไมชิงชัน จํานวน ๔ เลา

200,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 525 -

- 525 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

99 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

กลองวงจรปด พรอมอุปกรณ 

การติดตั้ง ราคาชุดละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ป 2562 : ๑ ชุด

- 600,000 - - สํานักการศึกษาฯ

100 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

พัดลมแบบติดผนัง ขนาด ๒๐ นิ้ว 

ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท

ป ๒๕๖๑ : ๑๒ เครื่อง

36,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

101 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ชุดเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด

ประกอบดวย

1. มิกเซอร ขนาดไมนอยกวา 

    8 ชองสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง

2. แอมป ขนาดไมนอยกวา  800 วัตต

    จํานวน 1 เครื่อง

3. ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด

4. ลําโพงขนาด 10 นิ้ว จํานวน 8 ตัว

5. สายลําโพงยาว  50 เมตร

    จํานวน 1 ชุด

6. สายสัญญาณ  จํานวน 1 ชุด

7. สเปคคอน  จํานวน 1 ชุด

8. ขาตั้งลําโพง ยึดติดฝาผนัง

    จํานวน 8 ชุด

9. ตูแร็คเก็บอุปกรณ  จํานวน 1 ตู

10. เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่อง

11. พาวเวอรแร็ค จํานวน 1 ตัว

101,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 526 -

- 526 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

102 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต

พรอมกระจก ราคาตัวละ 7,000 บาท

ป 2561 : 10 ตัว

ป 2562 : 10 ตัว

ป 2563 : 10 ตัว

70,000 70,000 70,000 - สํานักการศึกษาฯ

103 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เกาอี้ทํางาน ราคาตัวละ 2,000 บาท

ป 2561 : 10 ตัว

ป 2562 : 10 ตัว

ป 2563 : 10 ตัว

20,000 20,000 20,000 - สํานักการศึกษาฯ

104 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องทําน้ําเย็น แบบทอตอ

ขนาด 10 กอก  จํานวน 1 เครื่อง

50,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 527 -

- 527 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

105 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ชุดการสอนมัลติมีเดีย    

ชุดละ 220,000 บาท  จํานวน 10 ชุด

ใน 1 ชุดประกอบดวย

1. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน

    จํานวน 7 เครื่อง

2. โตะพรอมเกาอี้  สําหรับครูผูสอน

    จํานวน 1 ชุด

3. โตะวางคอมพิวเตอรและเกาอี้

    แบบมีพนักพิง จํานวน 6 ชุด

4. ชุดเครื่องเสียงพรอมไมโครโฟนไรสาย

    จํานวน 1 ชุด

5. ระบบไฟฟา/สายสัญญาณ

    พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 1 ชุด

6. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 

    (Acceaa Point) แบบที่ 1  

    จํานวน 1 ชุด

7. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED 

    ขาวดํา (30 หนา/นาที)

    จํานวน 1 เครื่อง

- 2,200,000 - - สํานักการศึกษาฯ



- 528 -

- 528 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

106 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องดนตรีวงดุริยางคชุดใหญ 

จํานวน 1 วง  ประกอบดวย

1. ทรัมเปต จํานวน 4 ตัว

2. ทรอมโบน จํานวน 3 ตัว

3. เบสทรอมโบน จํานวน 1 ตัว

4. มารชชิ่งเมลโลโฟน จํานวน 1 ตัว

5. อัลโตแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว

6. เทนเนอรแซกโซโฟน จํานวน 2 ตัว

7. ขากลองใหญ จํานวน 5 ตัว

8. ขาตั้งกลองใหญ จํานวน 5 ตัว

9. ขาตั้งกลองสแนรเดินแถว จํานวน 3 ตัว

10. ขาตั้งกลองทิมทอมเดินแถว

      จํานวน 2 ตัว

- 830,000 - - สํานักการศึกษาฯ

107 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ครุภัณฑหองสมุด ประกอบดวย

1. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน

    จํานวน 10 เครื่อง

2. โตะคอมพิวเตอร  จํานวน 10 ตัว

3. ชุดเครื่องเสียงพรอมไมลลอย

    จํานวน 1 ชุด

4. เครื่องนับคนเขา-ออก (People 

    Counter) จํานวน 1 ตัว

5. โตะสําหรับอานหนังสือ จํานวน 6 ตัว

6. เกาอี้นั่งอานหนังสือ จํานวน 24 ตัว

7. ชั้นวางหนังสือ 2 ชอง จํานวน 4 ตัว

8. กลองวงจรปด จํานวน 6 ตัว

9. ชั้นเก็บของสามชอง จํานวน 1 ตัว

10. ซอฟตแวรระบบสืบคนขอมูลหองสมุด

      จํานวน 1 ระบบ

- 500,000 - - สํานักการศึกษาฯ



- 529 -

- 529 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

108 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

โตะเกาอี้นักเรียน ชุดละ 1,150 บาท

ป 2561 : 240 ชุด

276,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

109 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

โตะทํางานครู ราคาตัวละ 7,000 บาท

ป 2561 : 12 ตัว

84,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

110 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เกาอี้ทํางานครู ราคาตัวละ 2,000 บาท

ป 2561 : 12 ตัว

24,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

111 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 

ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาด 24,000 บีทียู

ราคาเครื่อง 30,000 บาท

ป 2561 : 5 เครื่อง

150,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

112 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA

ขนาด 2,000 ANSI Lumens

ราคาเครื่องละ 17,000 บาท

ป 2561 : 5 เครื่อง

ป 2562 : 5 เครื่อง

85,000 85,000 - - สํานักการศึกษาฯ



- 530 -

- 530 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

113 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ตูนิรภัย ขนาด 105 กิโลกรัม

(กุญแจ 3 ดอก)

ป 2561 : 1 ตู

10,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

114 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา

สงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท

ป 2561 : 1 เครื่อง

18,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

115 แผนงานการศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนใหมี  

ครุภัณฑและอุปกรณทางการศึกษา

ที่พรอมใหบริการตามหลักสูตร 

สถานศึกษา

ตูอบขนม แบบใชแกส 50,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

116 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 

พรอมอุปกรณ และเครื่องสํารองไฟฟา

ขนาด 800 VA 

ราคาชุดละ 19,200 บาท

จํานวน 6 ชุด

115,200 - - - สํานักการศึกษาฯ

117 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกลามเนื้อทองและหลังสวนลาง 

จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

118 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกลามเนื้อตนขาดานหนาและ

ดานหลัง จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 531 -

- 531 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

119 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกลามเนื้อทองสวนขาง

จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

120 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกลามเนื้อตนแขนดานหนาและ

ดานหลัง จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

121 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกกลามเนื้อไหลและหลังสวนบน

จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

122 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณฝกกลามเนื้อทองสวนขางซาย

และขวา จํานวน 1 เครื่อง

69,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

123 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

อุปกรณเสริมสรางความแข็งแรงกระดูก 

จํานวน 1 เครื่อง

38,000 - - - สํานักการศึกษาฯ

124 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดสวนสูง จํานวน 1 เครื่อง 780 - - - สํานักการศึกษาฯ

125 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 1 เครื่อง 3,300 - - - สํานักการศึกษาฯ



- 532 -

- 532 - (ผ.08) 61 - 64      

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผ.08 

126 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องชั่งน้ําหนักและวิเคราะหไขมัน 

จํานวน 1 เครื่อง

6,500 - - - สํานักการศึกษาฯ

127 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดความแข็งแรงกลามเนื้อแขน

แบบเข็ม จํานวน 1 เครื่อง

16,800 - - - สํานักการศึกษาฯ

128 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดความจุปอดแบบเข็ม

จํานวน 1 เครื่อง

18,800 - - - สํานักการศึกษาฯ

129 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดแรงเหยียดหลังและขา

แบบเข็ม จํานวน 1 เครื่อง

33,800 - - - สํานักการศึกษาฯ

130 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตร

หรือการแพทย

เพื่อใหบริการเด็ก  เยาวชน 

และประชาชน  ที่มาใชบริการ

ศูนยเยาวชน อบจ.เชียงใหม 

เครื่องวัดความออนตัวดานหนา

จํานวน 1 เครื่อง

27,800 - - - สํานักการศึกษาฯ

รวม 16,599,580 14,326,600 7,141,300 9,530,300
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สวนที ่ 5  

การติดตามและประเมินผล 

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

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอํานาจหนาท่ี

ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา เม่ือดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 

สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา

สามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวาง 

การดําเนินงาน การติดตามงานเปนเครื่องมือท่ีใชสําหรับการควบคุมการดําเนินงานเพ่ือประโยชนในการปรับปรุงหรือ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานใหเปนไปดวยดีในทันทีท่ีเกิดปญหาอุปสรรค  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลังดําเนินการหรือภายหลัง 

ท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว     

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการกําหนดข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    

1. การติดตามและประเมินยุทธศาสตร  

- การติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค       

เพ่ือทราบวายุทธศาสตรการพัฒนาฯ นั้น สอดคลองตอยุทธศาสตรดานตาง ๆ ในระดับชาติและ

ระดับจังหวัดมาก / นอยเพียงใด 

- การติดตามแผนงาน/โครงการองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบวา

แผนงาน / โครงการ และการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการในแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และสอดคลองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมเพียงใด  

- การติดตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ    

การปฏิบัติงานวาถูกตองตามกิจกรรม และหวงระยะเวลาการดําเนินงานที่ไดกําหนดไว

หรือไมและทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีแตละสวนราชการในสังกัดไดปฏิบัติวามีผลคืบหนาไป
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มากนอยเพียงใด และสอดคลองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เพียงใด 

จากการติดตามจะทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมได

ดําเนินการวาตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม และเปนขอมูล

ในการนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในคราวตอไป   

2. การติดตามและประเมินโครงการ 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดขอบขาย รายละเอียดเพ่ือใชในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสนอผูบริหารอนุมัติและมอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก

ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาในมิติตางๆ เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ท่ีแทจริงของแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คุณภาพการใหบริการตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อีกท้ังการประเมินผลโดยหนวยงานภายนอกทําให

ประชาชนไดเห็นถึงความโปรงใส ความนาเชื่อถือของผลการประเมินท่ีเปนหลักวิชาการอยางแทจริง ตลอดจน

ผลสรุปจากการประเมินผลทําใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดนําไปพิจารณากําหนดนโยบายและ

ปรับปรุงการใหบริการสาธารณะแกประชาชนใหเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินไว คือ 

- การติดตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน

และเดือนตุลาคม 

- การติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการติดตามปละ 4 ครั้ง  

รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ

ติดตามปละ 4 ครั้ง รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกสิ้นสุดไตรมาส 

- การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการประเมินผล 

ปละ 2 ครั้ง เพ่ือสรุปผลรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบและนําเสนอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนปดประกาศใหประชาชนทราบ โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน

เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

อาจดําเนินการเองหรือมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนตามความเหมาะสม 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

การวัดผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

1. แบบประเมิน และการสัมภาษณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมมีเครื่องมือในการรวม

ผลการพัฒนาทองถ่ิน คือ แบบประเมิน และการสัมภาษณบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการฯ 

ซ่ึงมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละดาน ไดแก ดานพันธกิจ ดานคุณภาพของผลงาน ดานการบริหารจัดการ 

ดานกลุมเปาหมาย (ผูมีสวนไดสวนเสีย) และดานการเรียนรูและพัฒนา (นวัตกรรม) ท้ังนี้แบบประเมินมี

การกําหนดคาความคิดเห็น/ความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

- นอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

- นอย  ใหคะแนน 2 คะแนน 

- ปานกลาง  ใหคะแนน 3 คะแนน 

- มาก  ใหคะแนน 4 คะแนน 

- มากท่ีสุด  ใหคะแนน 5 คะแนน 

และมีการใหแสดงความคิดเห็นปลายเปด ตามลักษณะของกลุมตัวอยาง และตามการประเมิน

ตัวชี้วัด 

2. การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด กําหนดแบบประเมิน 4 ฉบับ ตามลักษณะของ

กลุมตัวอยาง และตามการประเมินตัวชี้วัด 

-  แบบประเมินสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

-  แบบประเมินสําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคธุรกิจในจังหวัด

เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานและการบริการ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

-  แบบประเมินสําหรับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท้ัง 7 ดานของบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

-  แบบประเมินสําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีรับบริการขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของการไดรับบริการ 

3. การสุมติดตามโครงการ จําแนกตามยุทธศาสตร โดยใชขนาดตัวอยางเทากับ รอยละ 15 

ของจํานวนโครงการท้ังหมด ดวยวิธีสุมตัวอยางแบบเชิงเดียว และเปนสัดสวนกับจํานวนยุทธศาสตรในแต

ละดาน ท้ังนี้จะติดตามในดานงบประมาณ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สถานะของโครงการและผลการดําเนิน

โครงการ 
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4. การตรวจเย่ียมพ้ืนท่ี  

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

รวมกับมหาวิทยาลัยแมโจ จะสํารวจความคิดเห็นโดยมีคณะทํางานสํารวจความคิดเห็นของประชาชนซ่ึง

ไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการในแตละพ้ืนท่ี และผูนําชุมชนในแตละพ้ืนท่ี ไดแก ประชาชนท่ีมี

ภูมิลําเนาและอาศัยอยูในพ้ืนท่ี กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหาร/เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ตามลักษณะโครงการและจัดทําแบบประเมินโครงการในแตละพ้ืนท่ี 

โดยกระจายในลักษณะท้ัง 4 โซน ทางภูมิศาสตรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

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

อ.ดอยเตา และ อ.อมกอย 

- โซนท่ี 2 ไดแก อ.แมอาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว  

อ.พราว และ อ.แมแตง 

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

อ.สันปาตอง อ.แมวาง และ อ.ดอยหลอ 

- โซนท่ี 4 ไดแก อ.เมือง อ.แมริม และ อ.สันทราย 

 

ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

ตามประกาศใหมของกระทรวงมหาดไทยท่ีกําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป และการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินตองสลอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในสารสําคัญท่ีระบุใหมี

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป การทําประชาคม การกําหนดกรอบเวลา การเชื่อมโยงการทํางานกับ

แผนพัฒนาจังหวัด การติดตามและประเมินผลอยางนอยปละสองครั้ง ซ่ึงจะเริ่มใชในปงบประมาณ 2561 

เปนตนไป ดังนั้นในปงบประมาณ 2560 องคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองเรงดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

รวมท้ังการใหความรูบุคลากรในการจัดทําแผนงาน การทําประชาคม การถายทอดกรอบยุทธศาสตรองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน แนวทางการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวยการพัฒนา/คัดเลือกโครงการ และ

อาจจัดใหมีการทดลองเลือกใชหัวขอการประเมินท่ีจะตองใชในป 2561 มาเริ่มดําเนินการเก็บขอมูล รวมกับ

การติดตามและประเมินผลในป 2560 เพ่ือเปนการเตรียมการรองรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการบริหารสวนจังหวัด การกํากับติดตามขอมูลท่ีเก่ียวของใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด

เชียงใหม ตลอดจนการวางแผนการติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพดวย 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะดานการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 

-  ควรพัฒนาและมุงเนนกระบวนการมีสวนรวมของประชาคมในการจัดทําแผนเพ่ือให 

บรรลุวัตถุประสงคของการจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

อยางแทจริงโดยเนนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กําหนดการ วันเวลาใหกลุมเปาหมาย 

และประชาชนรับทราบใหมากข้ึนอยางท่ัวถึง โดยเฉพาะความรวมมือจากผูนํา ผูบริหาร

ชุมชน 
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-  ผูเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนาควรเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาครัฐ

ท่ีมุงเนนความสอดคลองกับทุกภาคสวนอยางเปนระบบ ใหความสําคัญตอโครงการ/

กิจกรรมท่ีประชาคมคัดเลือก เรียงลําดับตรงตามความตองการของประชาชนในการแกไข

ปญหา และการบรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาใหครบทุกดานตามแนวทางการพัฒนา  

ควรเปนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถนํามาดําเนินการไดจริง และสงเสริมความรวมมือ 

ของชุมชน 

-  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับบุคลากรในการพัฒนาโครงการเชิงบูรณาการใหมากข้ึน

เนื่องจากปญหาของทองถ่ินจะมีความซับซอนมากข้ึน การแกไขปญหาจึงตองการศาสตร

หลายดานเขามาบริหารจัดการ 

-  หนวยงานท่ีเสนอและรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ควรตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงของโครงการ 

เพ่ือใหทราบความเปนไปได สภาพปญหา สภาพแวดลอม และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจริงกับ

โครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ขอขัดแยงท่ีจะเกิดข้ึนในระหวางการดําเนินโครงการหรือ 

เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ และประเมินผลตามวัตถุประสงค 

-  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินโครงการ ศึกษารายละเอียดงบประมาณท่ีไดรับ เพ่ือให

เกิดความชัดเจนในการบริหารงบประมาณ มีการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณให

เปนไปตามแผนการเบิกจายของหนวยงานท่ีไดวางไว และกํากับติดตามใหโครงการ

ดําเนินการเสร็จแลวตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 



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. การประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. การติดตามการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานและ

โครงการที่ไดนํามาจัดทําขอบัญญัติฯ

3. การติดตาม

แผนการดําเนินงาน

4. การรายงายผลแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตามระเบียบฯ ขอ 29

การติดตาม
ระยะเวลาในการดําเนินการ
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ระยะเวลาการดําเนินการติดตามและประเมินผล

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4 

1 คร้ัง 1 คร้ัง 
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         สวนจังหวัดเชียงใหม

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

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

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

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บานทาตอน หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 
บรรจบทางหลวง 1089 บานแมแหลงหลวง หมูที่ 11 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(20) ทางเขาโครงการพัฒนาดอยอินทนนท บานหนองหลม หมูที่ 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

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

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

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

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

(25) สายบานตนโชค หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอพราว

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

ภาคผนวก ก

  1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลขององคการบริหาร

  1.2 งานปรับปรุงสิ่งอํานวยความปลอดภัยบนถนนในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ฝายกอสรางฯ)

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ สําหรับปฏิบัติงานดานโครงสรางพื้นฐาน (ยุทธที่ 1 แผนงานที่ 1.2 ขอ 1)
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(27) สาย ชม.4076 บานโปงกุม หมูที่ 4 ตําบลปาเมี่ยง – บานแมตอนหลวง หมูที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด

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

(29) สายบานสันตนแหนใต หมูที่ 5 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร 
อําเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บานทาวังพราว หมูที่ 5 ตําบลทาวังพราว – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(57) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม-ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกองหมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

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

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

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

(61) สาย ทล.1013 บานกาด หมูที่ 5 ตําบลบานกาด - บานสบวิน หมูที่ 9 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง
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(62) สายบานปาบง หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง - บานทุงออ หมูที่ 3 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง

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

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

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

(66) สาย ชม.4054 บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 ตําบลเวียง – บานเปยงกอก หมูที่ 6 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง

(67) สาย ชม.4013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน - บานโปงนก หมูที่ 7 
ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(79) สายวัดพระธาตุดอยคํา - บานปาจี้ หมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง

(80) สายเขาน้ําพุรอนโปงเดือด บานแมเลา หมูที่ 5 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง

(81) สายน้ําพุเจ็ดสี บานนาเม็ง หมูที่ 7 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง

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

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

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

(85) สายบริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - บานขุนแตะ หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว 
อําเภอจอมทอง

(86) สายน้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง หมูที่ 8 บานหวยสมปอย อําเภอจอมทอง

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

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

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

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

(91) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม - ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี

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

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

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

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

(96) สาย ชม.ถ.1-0015 บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย
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(97) สาย ชม.4096 บานขางน้ํา หมูที่ 7 – บานลวงเหนือ หมูที่ 4 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(120) สาย ชม.4067 บานวัดจันทร  หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม - บานหวยตอง หมูที่ 5 
ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

(129) สาย ชม.2155 บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว – บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี
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(130) สาย ทล.1008 บานหนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปาเปอะ หมูที่ 2 ตําบลทาวังตาล 
อําเภอสารภี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(140) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 1)

(141) สาย ชม.2083 บานสันหลวง หมูที่ 4 ตําบลสันนาเม็ง - บานหนองอึ่ง หมูที่ 5  ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(142) สาย ชม.3198 บานกอสะเลียม  หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม - บานแสนตอ หมูที่ 10 
ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

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

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

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

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

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

(148) สายน้ําตกวังควายเผือก บานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย

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

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

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

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

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

(154) สาย ชม.ถ. 1-0011 บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลเวียง - บานปาตุมโฮง หมูที่ 8 ตําบลปาตุม - บานสหกรณแปลง 2 
หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว

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

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

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

(158) สายทาง/โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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       สวนจังหวัดเชียงใหม

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

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

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

(4) สาย ทล.1314 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 บานทาตอน หมูที่ 3 ตําบลทาตอน 
บรรจบทางหลวง 1089 บานแมแหลงหลวง หมูที่ 11 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(20) ทางเขาโครงการพัฒนาดอยอินทนนท บานหนองหลม หมูที่ 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง

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

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

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

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

(25) สายบานตนโชค หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอพราว

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

ภาคผนวก ข
โครงการคาวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น  สําหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ (ยุทธที่ 1 แผนงานที่ 1.2 ขอ 2)

(ฝายกอสรางฯ)

1.1 งานซอมแซมถนนลูกรัง / ถนนลาดยางในความรับผิดชอบโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลขององคการบริหาร

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

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

(29) สายบานสันตนแหนใต หมูที่ 5 ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(43) สาย ชม.2116 คลองชลประทาน - บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร 
อําเภอหางดง

(44) สาย ชม.3027 บานทาวังพราว หมูที่ 5 ตําบลทาวังพราว – บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(57) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม-ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวันตก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกองหมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

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

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

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

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



- ข 3 -

แผน 61 - 64 (ภาคผนวก ข.) ฝายกอสราง     

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

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

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

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

(66) สาย ชม.4054 บานแมใจเหนือ หมูที่ 8 ตําบลเวียง – บานเปยงกอก หมูที่ 6 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง

(67) สาย ชม.4013 บานแมสูนหลวง หมูที่ 1 ตําบลแมสูน - บานโปงนก หมูที่ 7 
ตําบลแมคะ อําเภอฝาง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(79) สายวัดพระธาตุดอยคํา - บานปาจี้ หมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง

(80) สายเขาน้ําพุรอนโปงเดือด บานแมเลา หมูที่ 5 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง

(81) สายน้ําพุเจ็ดสี บานนาเม็ง หมูที่ 7 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง

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

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

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

(85) สายบริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - บานขุนแตะ หมูที่ 5 ตําบลดอยแกว 
อําเภอจอมทอง

(86) สายน้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง หมูที่ 8 บานหวยสมปอย อําเภอจอมทอง

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

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

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

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

(91) สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม - ลําพูน ระยะที่ 1 ตอนที่ 3 สายตะวันออก ชุมชนรถไฟ ตําบลวัดเกตุ 
อําเภอเมืองเชียงใหม เชื่อม บานปากกอง หมูที่ 5 ตําบลสารภี อําเภอสารภี

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

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

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

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

(96) สาย ชม.ถ.1-0015 บานหลวง หมูที่ 1 ตําบลบานหลวง - บานทรายแดง หมูที่ 3 ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย
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(97) สาย ชม.4096 บานขางน้ํา หมูที่ 7 – บานลวงเหนือ หมูที่ 4 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(120) สาย ชม.4067 บานวัดจันทร  หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม - บานหวยตอง หมูที่ 5 
ตําบลหวยปูลิง อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน

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

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

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

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

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

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

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

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

(129) สาย ชม.2155 บานตําหนักเหนือ หมูที่ 1 ตําบลดอนแกว – บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี
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(130) สาย ทล.1008 บานหนองหอย หมูที่ 1 ตําบลหนองหอย  อําเภอเมืองเชียงใหม - บานปาเปอะ หมูที่ 2 ตําบลทาวังตาล 
อําเภอสารภี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(140) สาย ชม.4216 บานปาไผศรีโขง หมูที่ 10 - บานเกาะ หมูที่ 5 ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด (ชวงที่ 1)

(141) สาย ชม.2083 บานสันหลวง หมูที่ 4 ตําบลสันนาเม็ง - บานหนองอึ่ง หมูที่ 5  ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย

(142) สาย ชม.3198 บานกอสะเลียม  หมูที่ 8 ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม - บานแสนตอ หมูที่ 10 
ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

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

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

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

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

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

(148) สายน้ําตกวังควายเผือก บานสบอมแฮด หมูที่ 18 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย

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

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

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

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

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

(154) สาย ชม.ถ. 1-0011 บานหนองออ หมูที่ 5 ตําบลเวียง - บานปาตุมโฮง หมูที่ 8 ตําบลปาตุม - บานสหกรณแปลง 2 
หมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว

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

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

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

(158) สายทาง/โครงการตาง ๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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  2.1 งานปรับปรุงถนนลูกรังโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ .เชียงใหม ดังนี้

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

 บานหนองเตา หมูที่ 15 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

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

หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

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

จังหวัดเชียงใหม

(4) โครงการปรับปรุงถนน บานฮองหาหลวง หมูที่ 5 บานหวยมวง หมูที่ 8 ตําบลแมนาวาง เชื่อม บานสันหาง หมูที่ 3 ตําบลแมนาวาง 

เชื่อม บานหวยมะเฟอง หมูที่ 2 ตําบลทาตอน จังหวัดเชียงใหม เชื่อม ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย 

(5) โครงการปรับปรุงถนน บานแมใจใต หมูที่ 7 ตําบลเวียง เชื่อม บานหนองผนัง หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(6) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยหอม  หมูที่ 1  ตําบลแมงอน เชื่อม  บานตนสาน หมูที่ 6 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม       

(7) โครงการปรับปรุงถนน บานปาบงหลวง  หมูที่ 4, บานเทพาราม หมูที่ 5 ตําบลปาบง อําเภอสารภีเชื่อม บานสันปาคา หมูที่ 8  

ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(8) โครงการปรับปรุงถนน บานปาเปอะ หมูที่ 2, บานกลาง หมูที่ 3 บานบวกหัวชาง หมูที่ 7  บานบวกครกเหนือ หมูที่ 8, บานบวกครกใต 

หมูที่ 9, บานสันปากวาว หมูที่ 10 ตําบลทาวังตาล เชื่อม บานสันตนกอก หมูที่ 3 ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

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

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   

(10) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน   

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(11) โครงการปรับปรุงถนน บานทรายมูล หมูที่ 5 , บานแมลานคํา  หมูที่ 6 , บานปาคา หมูที่ 11 ตําบลสะเมิงใต อําเภอสะเมิง  เชื่อม 

บานหนองมณฑา  หมูที่ 16 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(12) โครงการปรับปรุงถนน (ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกแมวอง) บานปางไฮ หมูที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม

(13) โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 1 (ฝงซาย)  บานร่ําเปง หมูที่ 5 ตําบลสุเทพ เชื่อม ตําบลแมเหียะ  

ทางแยกตลาดสดแมเหียะ บานตําหนัก หมูที่ 1 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

(14) โครงการปรับปรุงถนนคลองชลประทาน 20 (ฝงซาย) บานดอนปน หมูที่ 5 ตําบลแมเหียะ  เชื่อม บานปาแดดใต  หมูที่ 7      

ตําบลปาแดด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

(15) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยบงใต หมูที่ 4  ตําบลเขื่อนผาก  เชื่อม บานปาออ หมูที่ 8  ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม      

(16) โครงการปรับปรุงถนน บานผาแดง หมูที่ 14  ตําบลสันทราย  เชื่อม บานปางมะเยา หมูที่ 4 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว  

 จังหวัดเชียงใหม

(17) โครงการปรับปรุงถนน บานผานกกก  หมูที่ 9  ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม  เชื่อม ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม    

(18) โครงการปรับปรุงถนน บานออย  หมูที่ 1  ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางแหว หมูที่ 3 ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(19) โครงการปรับปรุงถนน บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานเหมืองผารวมใจ หมูที่ 5 ตําบลริมเหนือ อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

(20) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานปางมะเยา (หยอมบานหวยตนโชค) หมูที4่ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว 

เชื่อม บานผาแดง หมูที่ 14 ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(21) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานหวยจะคาน (หยอมบานนานอย) หมูที่ ๙ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว เชื่อม

 บานหวยไส (หยอมบานปาบงงามนอย) หมูที่ 7 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(22) โครงการปรับปรุงถนน บานทุงหลวง  หมูที่ 2 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง เชื่อม บานแมโตว หมูที3่ ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง    

จังหวัดเชียงใหม

(ฝายเครื่องจักรกล)



- ข 7 -

แผน 61 - 64 (ภาคผนวก ข.) ฝายเครื่องจักรกล     

(23) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองบัว หมูที่ 5 , บานพระบาทตีนนก หมูที่ 10, บานดอย หมูที่ 7 ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย

 เชื่อม บานทุงกอลาน หมูที่ 10 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

(24) โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงดินลูกรังพรอมบดอัด 

ชวงที่ 1  เสนทางอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก บานหนองพนัง หมูที่ 1 ตําบลโปงน้ํารอน เชื่อม ถนนเลี่ยงเมืองฝาง ตําบลเวียง

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

ชวงที่ 2  เสนทางอุทยานแหงชาติดอยผาหมปก บานตนผึ้งใต หมูที่ 7 ตําบลโปงน้ํารอน เชื่อม บานมวงชุม หมูที่ 10 ตําบลมอนปน

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(25) โครงการปรับปรุงถนน  บานกิ่วโปง หมูที่ 2 , บานแจมหลวง หมูที่ 6 , บานแมละอูบ หมูที่ 3 , บานเสาแดง หมูที่ 7 , 

บานหวยเขียดแหง หมูที่ 5 , บานขุนแมรวม หมูที่ 1 ตําบลแจมหลวง เชื่อม บานหวยผา หมูที่ 8 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม 

(26) โครงการปรับปรุงถนน บานใหมปูเลย หมูที่ 19 ตําบลชางเคิ่ง เชื่อม บานกองบอด หมูที่ 11 ตําบลปางหินฝน เชื่อม บานแมศึก หมูที่ 6  

ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

(27) โครงการปรับปรุงถนนหวยโปงไผแมเจียงฮาย บานโปงทุง  หมูที่ 5  ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  เชื่อม บานกองวะ 

ตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

(28) โครงการปรับปรุงถนน และทํารองน้ําฝนขางทาง บานแมเตาะ หมูที่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานไตรสภาวคาม     

หมูที่ 5 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว

(29) โครงการปรับปรุงถนน บานแอนใหม หมูที่ 2 ตําบลบานแอน เชื่อม บานนอย หมูที่ 1 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  

(30) โครงการปรับปรุงถนน บานอุแจะ (หยอมบานผาผึ้ง) หมูที่ 6 ตําบลสบโขง เชื่อม บานแมลาน หมูที่ ๓ ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย  

จังหวัดเชียงใหม 

(31) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานฮองหาหลวง หมูที่ 5 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(32) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยงู หมูที่ 1 ตําบลแมปง เชื่อมกับ บานหวยบงใต หมูที่ 4 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม

(33) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยงู หมูที่ 1 ตําบลแมปง เชื่อมกับ บานแมพวก หมูที่ 7, บานรมเกลา หมูที่ 10, บานปาแขม 

หมูที่ 4, บานลอง หมูที่ 1 ตําบลแมแวน เชื่อมกับ บานสหกรณแปลงสอง ตําบนเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(34) โครงการปรับปรุงถนน บานแปลง 5 หมูที่ 3 ตําบลทาเดื่อ เชื่อม บานหนองผักบุง หมูที่ 4 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  

(35) โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายโครงการพระราชดําริฯ ดอยคํา เชื่อมกับ บานกองลม หมูที่ 2 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

(36) โครงการปรับเกลี่ยถนนลูกรังสายโปงถืบ ตําบลเวียง อําเภอฝาง เชื่อม บานปงพัฒนา หมูที่ - ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

(37) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแรมหนองหอย หมูที่ 7 ตําบลแมแรม เชื่อมกับ บานโปงไคร หมูที่ 5 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

(38) โครงการปรับปรุงถนน บดอัดแนน สายบานดอยเวียงผาพัฒนา หมูที่ 18 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อมกับ บานหวยสาน หมูที่ 1  

ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(39) โครงการปรับปรุงถนน บดอัดแนน ถนนสายดอยสอยดาวเขาแหลงทองเที่ยว บานตนโชค หมูที่ 5 ตําบลหนองบัว เชื่อมกับ 

บานถ้ําตับเตา หมูที่ 13 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(40) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายทางบานผะนัง หมูที่ 10 ตําบลยางคราม เชื่อม บานไรหลวง ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

(41) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง สายทางบานแพะประทาน หมูที่ 7 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง เชื่อม บานหวยน้ําขาว หมูที่ 1

ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
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(42) โครงการปรับปรุงถนน บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5 ตําบลสบเตี้ยะ เชื่อม บานแทนคํา ตําบลบานหลวง หมูที่ 1 อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

(43) โครงการปรับปรุงพรอมบดอัดถนนดินลูกรัง บานน้ํารู หมูที่ 6 ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานหวยตีนตั๋ง หมูที่ 7 ตําบลทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(44) โครงการปรับปรุงถนนสายเขาสูแหลงทองเที่ยว บานปาเกี๊ยะ หมูที่ 12, บานแมแพ หมูที่ 11 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว เชื่อม 

ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

(45) โครงการปรับปรุงถนน พรอมบดอัดดินลูกรัง บานเมืองงาย หมูที่ 2 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 ตําบลปงโคง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงดาว

(46) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บานวาก หมูที่ 4 ตําบลออนกลาง เชื่อม ถนนทางหลวง ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

(47) โครงการปรับปรุงถนน บานขุนแปะ หมูที่ 12 ตําบลบานแปะ เชื่อม บานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

(48) โครงการปรับปรุงถนน บานกิ่วโปง หมูที่ 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานแมซา หมูที่ 2 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม

(49) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1 ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(50) โครงการปรับปรุงถนนบานแมฮักพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ หมูที่ 11 ตําบลหนองแหยง เชื่อม บานเกษตรพัฒนา หมูที่ 15 ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(51) โครงการปรับปรุงถนนบานบวกเปา หมูที่ 3 ตําบลหนองแหยง เชื่อม บานหนองอึ่ง หมูที่ 5 ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม

(52) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยน้ําริน หมูที่ 16 ตําบลปงโคง เชื่อม บานทุงหลุก (ปางแดง) หมูที่ 9 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว     

จังหวัดเชียงใหม 

(53) โครงการปรับปรุงถนน บานแมจา (หยอมบานปางเบาะ) หมูที่ 4 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม หยอมบานโปงอาง หมูที่ 5 ตําบลเมืองนะ     

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(54) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยปู หมูที่ 1 ตําบลทาตอน เชื่อม บานสันปาเหียว หมูที่ 4, บานสันโคง หมูที่ 6 , บานชัยสถาน หมูที่ 7 , 

บานมงคลนิมิต  หมูที่ 10 ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(55) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยไคร หมูที่ 5 ตําบลแมคะ เชื่อม บานเดนเวียงไชย หมูที่ 2 ตําบลแมขา  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

(56) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองฮาง หมูที่ 10 ตําบลแมคะ เชื่อม บานปางสัก หมูที่ 8 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

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

จังหวัดเชียงใหม 

(58) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองคริซูใน หมูที่ 10 , บานขุนปวย หมูที่ 3 , บานแมมูต หมูที่ 6 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง เชื่อม   

บานมอนยะ หมูที่ 13 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม   

(59) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยตอง หมูที่ 10, บานขุนปวย หมูที่ 3, บานแมมูต หมูที่ 6 บานมอนยะ  หมูที่ 13  ตําบลแมวิน 

 อําเภอแมวาง เชื่อม บานผาหมอน หมูที่ 8 ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(60) โครงการปรับปรุงถนน สายเลียบคลองชลประทาน เชื่อม ระหวาง อบต.สันกําแพง, องคการบริหารสวนตําบลสันกําแพง , 

เทศบาลตําบลสันกําแพง และ ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

(61) โครงการปรับปรุงถนน บานโปง หมูที่ 6 ตําบลปาไผ เชื่อม บานวิเวก หมูที่ 8 , บานเกษตรใหม หมูที่ 10 , บานดอยนอย หมูที่ 13 ,     

บานหนองหาร หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร,บานแพะหวยบง หมูที่ 8 ตําบลแมแฝกใหม  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(62) โครงการปรับปรุงถนน บานแมปง หมูที่ 5 เชื่อม บานหวยงู หมูที่ 1  ตําบลแมปง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม    

(63) โครงการปรับปรุงถนน บานเวียงผาพัฒนา หมูที่ 18  ตําบลศรีดง อําเภอไชยปราการ เชื่อม ตําบลสันทราย  อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม  
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(64) โครงการปรับปรุงถนน บานสันปูเลย  หมูที่ 9  ตําบลดอนเปา  อําเภอแมวาง เชื่อม บานหวยหยวก หมูที่ 7  ตําบลแมวาง  อําเภอแมวาง     

จังหวัดเชียงใหม 

(65) โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบลําน้ําฝาง บานหวยปู หมูที่ 1 บานหวยมะเฟอง หมูที่ 2 , บานทาตอน หมูที่ 3  ตําบลทาตอน เชื่อม   

บานคายใน หมูที่ 2 ตําบลแมนาวาง  อําเภอแมอาย  จังหวัดเชียงใหม

(66) โครงการปรับปรุงถนน บานแมนาจรเหนือ  หมูที่ 16, บานแมแฮเหนือ  หมูที่ 3 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม  เชื่อม บานแมวิน     

อําเภอแมวาง  

(67) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานหนองบัวคํา หมูที่ 5  ตําบลทาเดื่อ  อําเภอดอยเตา เชื่อมเขตพื้นที่  ตําบลยางเปยง  อําเภออมกอย   

จังหวัดเชียงใหม

(68) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานฉิมพลี หมูที่ 4  ตําบลดอยเตา  เชื่อม บานโปงทุง  หมูที่ 5 ตําบลโปงทุง  อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม 

(69) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานหนองชาง หมูที่ 1 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม

(70) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองปลามัน หมูที่ 2 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางแหว หมูที่ 3 ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม 

(71) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย เชื่อมบานสะลวงนอก หมูที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม

(72) โครงการปรับปรุงถนน บานหวยทราย หมูที่ 3 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานหนองอาบชาง หมูที่ 1 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม   

จังหวัดเชียงใหม

(73) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานโปงไฮ หมูที่ 15 ตําบลแมสาว เชื่อมกับ บานจะนะ หมูที่ 12 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม

(74) โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายน้ําตกแมลาด เชื่อมบานสันดวงดี หมูที่ 1 ตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(75) โครงการปรับปรุงถนน บานบวกจั่น หมูที่ 7, บานกองแหะ หมูที่ 4 ตําบลโปงแยง เชื่อมกับ บานแมขนิลเหนือ หมูที่ 6 ตําบลบานโปง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(76) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมบดอัด สายบานดงปาสัก หมูที่ 9 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บานหนองบัว หมูที่ 3 ตําบลหนองบัว 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(77) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมบดอัด บานดง หมูที่ 5 ตําบลแมทะลบ เชื่อม บานทา หมูที่ 2 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ 

จังหวัดเชียงใหม

(78) โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พรอมบดอัดแนน บานแมจา (บ.ปางเบาะ) หมูที่ 4 ตําบลทุงขาวพวง ถึง บานขุนครอง หมูที่ 6 

ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว เชื่อม บานเวียงแหง หมูที่ 4 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(79) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานแปลง 1 หมูที่ 2, แปลง 4 หมูที่ 3  ตําบลมืดกา  เชื่อม บานสันติสุข  หมูที่ 7 ตําบลดอยเตา  

อําเภอดอยเตา  จังหวัดเชียงใหม

(80) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานปากกลวยพัฒนา หมูที่ 14  ตําบลแมสอย  เชื่อม บานขุนแปะ  หมูที่ 12 ตําบลบานแปะ 

อําเภอจอม  จังหวัดเชียงใหม

(81) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานใหมสันตึง หมูที่ 8  ตําบลขวงเปา  เชื่อม บานหวยกวาว ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม

(82) โครงการปรับถนน บานแมตะละมัง หมูที่ 7 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1 ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(83) โครงการปรับถนน บานเหลาแสนตอง หมูที่ 9 บานทรายมูล หมูที่ 5 บานแมลานคํา หมูที่ 6 ตําบลสะเมิงใต เชื่อม บานหนองมณฑา  

 หมูที่ 16 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(84) โครงการปรับถนน บานแมลานคํา หมูที่ 6 ตําบลสะเมิงใต เชื่อม บานแมโต หมูที่ 2 ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  
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(85) โครงการปรับถนน บานแมแว(หยอมบานแมจุม) หมูที่ 2 ตําบลยั้งเมิน เชื่อม บานผายอง หมูที่ 9 ตําบลแมสาบ บานปางขุน หมูที่ 1 

ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(86) โครงการปรับถนน บานยั้งเมิน หมูที่ 3 บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง เชื่อม บานแมแดดนอย หมูที่ 4

 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

(87) โครงการปรับถนน บานแมแว หมูที่ 2 ตําบลยั้งเมิน เชื่อม บานขุนสาบ หมูที่ 6 ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(88) โครงการปรับถนน บานงิ้วเฒา หมูที่ 8 บานนากู หมูที่ 9 ตําบลแมสาบ เชื่อม บานกิ่วเสือ หมูที่ 7 ตําบลยั้งเมิน

 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(89) โครงการปรับปรุงถนน บานแมกอนหนองแขม หมูที่ 11 ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานหนองเตา  หมูที่ 15 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม

(90) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(91) โครงการปรับปรุงถนน หลังวัดแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานปางแหว หมูที่ 3 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม

จังหวัดเชียงใหม                      

(92) โครงการปรับปรุงถนน บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานสะลวงนอก หมูที่ 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

(93) โครงการปรับปรุงถนน บานสันปาไหน หมูที่ ๙ ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(94) โครงการปรับปรุงถนน บานออย หมูที่ 1 - หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย เชื่อม ตําบลสะลวง ตําบลสันโปง ตําบลแมแรม    

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(95) โครงการปรับปรุงถนน บานหนองชาง หมูที่ 7 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บานแมกุงนอย หมูที่ 9 ตําบลทุงตอม 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(96) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานทรายทอง หมูที่ 7 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อมกับ บานทุงหา หมูที่ 5 ตําบลปาตุม อําเภอพราว

จังหวัดเชียงใหม

(97) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานดงปาแดง หมูที่ 8 ตําบลบานโปง เชื่อมกับ บานหนองครก หมูที่ 10 และหนองปด หมูที่ 2 

ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(98) โครงการกอสรางถนนลูกรัง ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว เชื่อมบานหวยยาไทร หมูที่ 5 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม

(99) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานน้ําบอใหม หมูที่ 5 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมบานเมืองนอย 

ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

(100) โครงการปรับปรุงถนน บานหัวฝาย หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานสะลวง ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(101) โครงการปรับปรุงถนน บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย เชื่อม บานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(102) โครงการบดอัดดินถนนลูกรัง ถนนเชื่อมระหวางตําบล บานใหมหลายฝาง หมูที่ 10, บานหนองออม หมูที่ 11 ตําบลแมขา เชื่อม 

บานแมปาไผ หมูที่ 11, บานดอยปาไผ หมูที่ 15 ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(103) โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดินลูกรังบดอัดแนน ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

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

เชื่อม บานหวยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

 ชวงที่ 2 ถนนสายทุงปาง บานสันปาไหน หมูที่ 9 เชื่อม ถนนคลองชลประทาน บานสันมวง หมูที่ 3, บานมิตรภาพ หมูที่ 12

ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(104) โครงการปรับปรุงถนน พรอมลงลูกรัง บานเชียงหมั้น หมูที่ 5 เชื่อม อุทยานดอยเวียงผา บานแมทะลบ หมูที่ 1, บานหนองปาซาง 

หมูที่ 8 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(105) โครงการปรับปรุงถนน พรอมลงลูกรัง บานหวยบง หมูที่ 7 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ เชื่อม บานแมงอนขี้เหล็ก หมูที่ 4 

ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(106) โครงการปรับปรุงถนน พรอมบดอัด บานปาแดง หมูที่ 2 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม เชื่อมกับ 

ตําบลหัวฝาย อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
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(107) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานดงมะนะ หมูที่ 6  ตําบลทาเดื่อ  เชื่อม บานผาจุก  หมูที่ 8 ตําบลดอยเตา  อําเภอดอยเตา  

จังหวัดเชียงใหม

(108) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานแมตูบ หมูที่ 9  ตําบลโปงทุง  เชื่อม บานฉิมพลี  หมูที่ 4 ตําบลดอยเตา  อําเภอดอยเตา

จังหวัดเชียงใหม       

(109) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานขุนยะ หมูที่ 5  ตําบลบานหลวง  เชื่อม บานขุนแตะ  หมูที่ 5 ตําบลดอนแกว  อําเภอจอม  

จังหวัดเชียงใหม       

(110) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานหินเหล็กไฟ หมูที่ 4  ตําบลดอนแกว  อําเภอจอมทอง เชื่อม บานกองแขก  หมูที่ 7 ตําบลกองแขก  

อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม       

(111) โครงการปรับถนน บานวัดจันทร หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เชื่อม บานเมืองแปง ตําบลเมืองแปง   

อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

(112) โครงการปรับถนน บานแมตะละเหนือ หมูที่ 2 ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานมอนยะ หมูที่ 13 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(113) โครงการปรับปรุงถนน บานสัน หมูที่ 10 บานแมขอน หมูที่ 4 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 ตําบลปงโคง   

อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

(114) โครงการปรับปรุงถนน บานแมกอน หมูที่ 2 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม บานโปงอาง หมูที่ 5 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม 

(115) โครงการปรับปรุงถนน บานโฮงนอย หมูที่ 6 ตําบลแมอาย เชื่อม บานสันโคง หมูที่ 6 ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม    

(116) โครงการปรับปรุงถนน บานโปงถืบใน หมูที่ 15 ตําบลเวียง อําเภอฝาง เชื่อม บานปาแดงอภิวัฒน หมูที่ 9 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(117) โครงการปรับปรุงถนน บานแมสูนนอย หมูที่ 3 ตําบลแมสูน เชื่อม บานหวยงูกลาง หมูที่ 9 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม   

(118) โครงการปรับปรุงถนนและวางทอ บานไรพัฒนา หมูที่ 8 ตําบลแมปูคา เชื่อม บานหมอ หมูที่ 5 ตําบลหวยทราย  อําเภอสันกําแพง    

จังหวัดเชียงใหม

(119) โครงการปรับปรุงถนน บานปาสักขวาง  หมูที่ 13  ตําบลสันกําแพง เชื่อม บานน้ําจํา หมูที่ 6 ตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง 

จังหวัดเชียงใหม

(120) โครงการปรับถนน บานปาตึงงาม หมูที่ 14 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว เชื่อม ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(121) โครงการปรับปรุงถนน พรอมบดอัดดินลูกรัง บานน้ํารู หมูที่ 6 ตําบลเมืองนะ เชื่อม บานทุงขาวพวง หมูที่ 7 ต.ทุงขาวพวง 

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(122) โครงการปรับปรุงถนนสาย บานสันทราย หมูที่ 12 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม บานแมทะลบ หมูที่ 1 ตําบลแมทะลบ 

อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม   

ชวงที่ 1  เสนทางเรียบลําเหมืองเหนือ

ชวงที่ 2  เสนทางเรียบลําเหมืองสันบานะ

(123) โครงการปรับปรุงถนน บานแมปอก หมูที่ 4 ตําบลบานทับ เชื่อม บานเซโซดา หมูที่ 9 ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม    

จังหวัดเชียงใหม                    

(124) โครงการปรับถนน บานหวยยา หมูที่ 4 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อม บานสบแมรวม หมูที่ 1 ตําบลแมนาจร 

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

(125) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานสามลี่ หมูที่ 11 ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เชื่อมกับ อําเภอเวียงปาเปา 

จังหวัดเชียงราย

(126) โครงการกอสรางถนนลูกรัง บานหวยบงเหนือ หมูที่ 3 ตําบลเขื่อนผาก เชื่อมกับ บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับ 

บานปาลัน หมูที่ 5 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  

(127) โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายวัดพระธาตุนายาง เชื่อมบานหวยหก หมูที่ 5 ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
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(128) โครงการปรับปรุงถนน บานโปงไคร หมูที่ 5 , บานบวกเตย หมูที่ 8 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม เชื่อมกับ เขตเทศบาลตําบลสะเมิงใต 

อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม

(129) โครงการปรับปรุงพรอมบดอัดถนนดินลูกรัง ระหวางหมูบานผาใต หมูที่ 12 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

เชื่อมกับ บานพนาสวรรค หมูที่ 2 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

(130) โครงการปรับปรุงถนน สายบานผานกกก หมูที่ 9 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม เชื่อมกับ บานใหมสันคะยอม หมูที่ 10 ตําบลบานปง 

อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(131) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ 

  2.2 งานขุดลอกลําน้ํา/ลําหวย/ลําเหมืองสาธารณะโดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกล 

(1) โครงการขุดลอกลําหวยแมกื๊ด บานทุงดินแดง  หมูที่ 13  เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว 

เชื่อม เขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

(2) โครงการขุดลอกลําหวยแมอีด บานเชียงดาว หมูที่  6 เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  เชื่อม บานโรงวัว  หมูที่ 12

ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

(3) โครงการขุดลอกลําหวยแมกะ บานแมกะ หมูที่ 8 ตําบลเชียงดาว เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว

เชื่อม  บานเชียงดาว หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว เขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

(4) โครงการขุดลอกลําเหมืองเสียเลียคันพนังลําน้ําฝาง ตําบลแมนาวาง เชื่อมตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(5) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําโปงน้ําดัง บานแมสูนนอย หมูที่ 3 ตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  

(6) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหนองบัวใต บานหลายฝาง หมูที่ 6 ตําบลแมขา ใชประโยชน รวมกับ บานปารวก หมูที่ 5

เทศบาลตําบลปงตํา  อําเภอไชยปราการ   

(7) โครงการขุดลอกลําเหมืองเด็กชาย บานดอนจืน หมูที่ 3, บานปาเก็ดถี่ หมูที่ 7 ตําบลหนองผึ้ง เชื่อม บานกูเสือ หมูที่ 1

ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

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

บานศรีบุญเรือง หมูที่ 3 บานศรีสองเมือง หมูที่ 2 บานตนโชคหลวง หมูที่ 1 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี

เชื่อม บานหนองปาแสะ หมูที่ 1 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม   

(9) โครงการขุดลอกลําเหมืองกอปู  บานสันกาวาฬ หมูที่ 5 ตําบลแมกา เชื่อม บานตนกอก หมูที่ 4 ตําบลบานกลาง

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(10) โครงการขุดลอกลําเหมืองทากาน บานปากลวย หมูที่ 13 ตําบลแมกา เชื่อม ตําบลมะขุนหวาน  

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

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

บานทาขี่นาค หมูที่ 6 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บานแมของเหนือ หมูที่ 11 ตําบลแมกา

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

(12) โครงการขุดลอกลําเหมืองหลวง-ลําเหมืองปาจู ตําบลน้ําบอหลวง เขตเทศบาลตําบล สันปาตอง เชื่อม ตําบลมะขามหลวง

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

(13) โครงการขุดลอกลําเหมืองบานทุงออ หมูที่ 1 ตําบลสันกลาง เชื่อม ลําเหมืองเขตตําบล ทุงตอม อําเภอสันปาตอง , 

ลําเหมืองบานแมกุงบก หมูที่ 2 ตําบลสันกลาง เชื่อม ลําเหมืองเขตตําบลยุหวา และตําบลทุงตอม, 

ลําเหมืองบานหนองเขียว หมูที่ 8 ตําบลสันกลาง เชื่อม ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(14) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมดอกแดง เชื่อม ระหวางเทศบาลตําบลปาปอง ตําบลเชิงดอย, ตําบลดอยสะเก็ด, ตําบลสงาบาน,

ตําบลตลาดใหญ, ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

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

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

(16) โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ บานแพะเจดีย หมูที่ 6 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม   
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(17) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําขนาดเล็กเพื่อกักเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรบริเวณ บานดอนเจียง หมูที่ 8  ตําบลสบเปง  

อําเภอแมแตง  จังหวัดเชียงใหม                 

(18) โครงการปรับปรุงสภาพลําหวยแมเหียะ – แมขัวเดง บานทาใหมอิ หมูที่ 5 , บานดอนชัย หมูที่ 4 , บานปาแดดใต หมูที่ 7

ตําบลปาแดด  อําเภอเมือง  เชื่อม บานสันผักหวานนอย หมูที่ 7  ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม   

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

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                    

(20) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมกุง บานบอน้ําหลวง หมูที่ 2 ตําบลน้ําบอหลวง เชื่อม บานปาตัน หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง  

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(21) โครงการขุดลอกลําเหมืองศรีหมื่น บานแพะสันใหม หมูที่ 3 ตําบลบอน้ําหลวง อําเภอสันปาตอง เชื่อม บานหวยสม หมูที่ 5

ตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

(22) โครงการขุดลอกหนองสาด บานอาย หมูที่ 5 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(23) โครงการขุดลอก บานปางขี้เหล็ก หมูที่ 1 ตําบลทุงป เชื่อม บานเตาไห หมูที่ 6 ตําบลทุงรวงทอง 

อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 

(24) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน (วังมะหลอด) บานสันปากอ หมูที่ 2 ตําบลแมคะ เชื่อม บานสันตนดู หมูที่ 8,

บานใหมสันตนดู หมูที่ 11 ตําบลสันทราย เชื่อม บานปางผึ้ง หมูที่ 16 ตําบลเวียง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม

(25) โครงการขุดบอเพื่อปองกันทางน้ําไหลบาเขาหมูบาน และเก็บกักไวใชทางการเกษตร บานไร  หมูที่ 10  ตําบลทาผา

อําเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม   

(26) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา  บานสามสบ  หมูที่ 1  ตําบลทาผา  อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม   

(27) โครงการขุดลอกลําน้ําแมกลาง  ตําบลขวงเปา , ตําบลบานหลวง , ตําบลดอยแกว , ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

(28) โครงการขุดลอกลําน้ําแมแตง  บานมวงปอก หมูที่ 3, บานปางปอ หมูที่ 5 ตําบลแสนไห อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

(29) โครงการขุดลอกลําเหมืองบานวัวลาย หมูที่ 7 ตําบลหนองหาร เชื่อมบานคันธรส หมูที่ 1 , หมูที่ 10 , หมูที่ 11 , หมูที่ 9 , 

หมูที่ 2 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม บานแมของกลาง หมูที่ 9 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม    

(30) โครงการขุดลอกลําเหมืองคลองยาเหลว บานหนองตอง ซอยทุงดินทอง หมูที่ 3 ผาน หมูที่ 5, หมูที่ 4,หมูที่ 6,

(ลําเหมืองกลาง) ผาน หมูที่ 7, หมูที่ 9, หมูที่ 8, หมูที่ 14 

ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง เชื่อม หมูที่ 9, หมูที่ 11 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(31) โครงการขุดลอกหวยแมหาด บานดอยเตา หมูที่ 3 ตําบลดอยเตา เชื่อม บานโปงทุง หมูที่ 5 ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(32) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําบานกองแฮะ บานจั่น หมูที่ 7 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(33) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมบานโปงแยงนอก หมูที่ 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(34) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําฮองปายาง บานมิตรภาพ หมูที่ 12 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(35) โครงการขุดลอกลําเหมืองฝายหิน บานสันมะกอกหวน หมูที่ 9 ตําบลแมงอน ตําบลแมงอน เชื่อมกับ ลําเหมืองบานสันมวง

หมูที่ 3 , บานสันปาไหน หมูที่ 9 , บานมิตรภาพ หมูที่ 12 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(36) โครงการขุดลอกลําเหมืองฝายแมทะลบ บานแมทะลบ หมูที่ 1 ตําบลทะลบ เชื่อมกับบานทา หมูที่ 2 ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(37) โครงการขุดลอกลําเหมืองลาว บานปากทางสะลวง หมูที่ 7, บานขี้เหล็กนอย หมูที่ 1, บานขี้เหล็กหลวง หมูที่ 6 

เชื่อมบานตนขามหมูที่ 5 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(38) โครงการขุดลอกน้ําแมซอนบานใหม หมูที่ 3 เชื่อมบานแมซอน หมูที่ 4 เชื่อม ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(39) โครงการขุดลอกลําน้ําปง ตําบลทุงขาวพวง เชื่อมตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(40) โครงการขุดลอกลําน้ําแมขอน ชวงอางเก็บน้ําแมขอน หมูที่ 4 ตําบลเมืองงาย เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
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(41) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําประจําหมูบาน องคการบริหารสวนตําบลออนกลาง บานออนกลาง หมูที่ ๙ 

ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม

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

อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(43) โครงการขุดลอกลําน้ํา บานแจมนอย หมูที่ 5 ตําบลวัดจันทร เชื่อม บานแมแดดนอย หมูที่ 4 ตําบลแมแดด

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

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

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

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(45) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา บานสันตนเปา หมูที่ 7 ตําบลแมขา อําเภอฝาง รวมกับ บานหวยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  

(46) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะประโยชน บานปาสักขวาง หมูที่ 13 ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม          

(47) โครงการขุดลอกลําน้ําแมกุง ตําบลทุงตอม เชื่อม ตําบลแมกา  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(48) โครงการขุดลอกลําเหมืองหวยนางู บานหวยดินหมอ หมูที่ 16 เชื่อม บานปาคา หมูที่ 3 ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม

(49) โครงการขุดลอกหวยแมมาลัยบานบวกหมื้อ หมูที่ 1 เชื่อมบานแมมาลัย หมูที่ ๒ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม    

(50) โครงการขุดลอกหวยซาน บานหวยไร หมูที่ ๙ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

(51) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา วัดหวยไร บานหวยไร หมูที่ ๙ ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(52) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสาว ตําบลแมสาว เชื่อมกับ ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(53) โครงการขุดลอกลําหวยบง  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

(54) โครงการขุดลอกลําอางเก็บน้ําสงสุข บานแมเตี้ยะ ตําบลดอนแกว อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 

(55) โครงการขุดลอกหนองกลางแพะ  ตําบลแมแวน  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

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

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(57) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา บานแมแอน หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(58) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมขานอย บานสันมะกอกหวาน หมูที่ 9 ตําบลแมงอน เชื่อม หนองน้ําเก็บน้ําบวกหา บานดงปาลัน 

หมูที่ 2 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(59) โครงการขุดลอกลําน้ําหวยเดื่อ บานเดนเวียงไชย หมูที่ 8 ตําบลแมขา เชื่อม บานปาแดง หมูที่ 2 ตําบลแมทะลบ

เชื่อม บานปารวก หมูที่ 5 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(60) โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง บานทรายขาว หมูที่ 7 ตําบลปงตํา เชื่อมกับ เขตเทศบาลตําบลไชยปราการ

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(61) โครงการขุดลอกลําเหมืองสายหนองควายตก บานกิ่วจําป หมูที่ 10 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม เขตเทศบาลตําบลหนองบัว

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(62) โครงการขุดลอกลําน้ําแมริมและลําน้ําแมฮาว บานกาดฮาว หมูที่ 4 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(63) โครงการขุดลอกน้ําปงบริเวณสบหนอง เทศบาลตําบลเชียงดาว บานวังจอม หมูที่ 4 เชื่อม องคการบริหารสวนตําบลเชียงดาว 

บานมวงฆอง หมูที่ 3 อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(64) โครงการขุดลอกลําน้ําแมปง บานทุงขาวพวง หมูที่ 3 ตําบลทุงขาวพวง เชื่อม บานปงโคง หมูที่ 13 ตําบลปงโคง

อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(65) โครงการขุดลอกลําหวยกั้ง ณ บานหนองพนัง หมูที่ 1 เชื่อม บานดอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(66) โครงการขุดลอกลําน้ําแมกลาง ตําบลบานหลวง เชื่อม ตําบลดอยแกว เชื่อม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
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(67) โครงการขุดลอกหนองบัวใต บานหลายฝาง หมูที่ 6 ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(68) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสม  ตําบลน้ําแพร  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

(69) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยทราย  ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม

(70) โครงการขุดลอกลําเหมืองแมสานอย หมูที่ 4 ตําบลแมสา เชื่อมกับ บานทองฝาย หมูที่ 2 ตําบลริมเหนือ 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(71) โครงการขุดลอกลําน้ําแมสา บานพระนอน หมูที่ 5 ตําบลดอนแกว เชื่อมกับ บานปารวก หมูที่ 6 ตําบลดอนแกว

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(72) โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

 ชวงที่ 1 สายทุงปางเชื่อมหนองบัวตอง บานสันมวง หมูที่ 3, บานสันปาไหน หมูที่ 9 เชื่อม บานหวยโจเหนือ หมุที่ 4

 ชวงที่ 2 สายลําเหมืองหลายหวย บานสันปาไหน หมูที่ 9 เชื่อม บานหวยโจเหนือ หมูที่ 4, บานหวยโจใต หมูที่ 13

(73) โครงการขุดลอกสายเหมืองลึก บานปาไมแดง หมุที่ 8 ตําบลหนองบัว เชื่อม บานปางควาย หมูที่ 3 ตําบลปงตํา 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(74) โครงการขุดลอกสายถ้ํา บานอินทาราม หมูที่ 4 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม เขตเทศบาล ตําบลหนองบัว  อําเภอไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม

(75) โครงการขุดลอกบริเวณหนาฝายลูก บานเชียงมั้น หมูที่ 15 ตําบลศรีดงเย็น เชื่อมกับ เขตเทศบาลตําบลปงตํา ผานลําน้ําฝาง

เชื่อม เขตอําเภอฝาง, อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(76) โครงการขุดลอกลําหวยกั้ง บานดอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง เชื่อม บานฝาย หมูที่ 3, บานทาหัด หมูที่ 4, 

บานตนผึ้ง หมู 5 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(77) โครงการขุดลอกลําเหมือง บานปาแดง หมูที่ 8 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ เชื่อม บานเดน หมูที่ 8 ตําบลแมขา

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(78) โครงการขุดลอกลําเหมืองรองและลําเหมืองกลาง บานปากทางสะลวง หมูที่ 7, บานตนขาม หมูที่ 5, บานซาง หมูที่ 4, 

บานหวยน้ําริน หมูที่ 3, บานสันคะยอม หมุที่ 2 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(79) โครงการขุดลอกลําน้ําแมปูคา บานปูคาเหนือ หมูที่ 5 ตําบลแมปูคา เชื่อม บานปาสักขวาง หมูที่ 13 ตําบลสันกําแพง  

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม       

(80) โครงการขุดลอกลําน้ําแมหนองหาร บานปาปอ หมูที่ 12 ตําบลแมแฝกใหม ถึง เขตติดตอเทศบาลเมืองแมโจ

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม                     

(81) โครงการขุดลอกลําหวยแมวังนอย  บานสันหาง หมูที่ 3 , บานปากอ หมูที่ 4, บานใหมโพธิ์งาม หมูที่ 6, บานหลวง หมูที่ 1 ,

บานปาแดด หมูที่ 2  ตําบลบานหลวง เชื่อม บานสันปอธง  หมูที่ 2  ตําบลสันตนหมื้อ  อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

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

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม     

(83) โครงการขุดลอกลําเหมืองกุง ตําบลทุงตอม เชื่อม ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(84) โครงการขุดลอกลําหวยแมน้ําฝาง บานหัวฝาย หมูที่ 10 ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม    

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

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(86) โครงการขุดลอกลําน้ําบานกองลมใหม หมูที่ 10 เชื่อมกับ บานกองลม หมูที่ 2 ตําบลเมืองแหง 

อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(87) โครงการขุดลอกลําน้ําหวยขุน ตําบลแมสาว เชื่อมกับ ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

(88) โครงการขุดลอกหวยบานสันติสุข หมูที่ 7 ตําบลดอยเตา เชื่อม บานผาจุก หมูที่ 8 ตําบลดอยเตา 

อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(89) โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา บานแมหอย ตําบลขวงเปา
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(90) โครงการขุดลอกลําน้ํา บานหวยยา หมูที่ 4 ตําบลแจมหลวง เชื่อม บานวัดจันทร หมูที่ 3 ตําบลวัดจันทร 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

(91) โครงการขุดลอกตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ 

  2.3 งานขุดเจาะบอบาดาล โดยใชบุคลากรและเครื่องจักรกลของ อบจ .เชียงใหม ดังนี้ 

(1) โครงการเจาะบอบาดาล บานรองสัก หมูที่ 1 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(2) โครงการเจาะบอบาดาล บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21 ตําบลดอยหลอ  อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

(3) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหวยหา หมูที่ 11 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

(4) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมแวน หมูที่ 3 ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

(5) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกองวะ หมูที่ 7 ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

(6) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานขุน หมูที่ 20 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

(7) โครงการขุดเจาะบอบาดาล ร.ร.เชียงดาววิทยาคม ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(8) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานมิตรอรัญ หมูที่ 4 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(9) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองบัว หมูที่ 8 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(10) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหมสวรรค หมูที่ 7 ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

(11) โครงการเจาะบอบาดาล บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(12) โครงการเจาะบอบาดาล บานตองกาย หมูที่ 1 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(13) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมขาน หมูที่ 1 ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 

(14) โครงการขุดเจาะบอบาดาล วัดจันทร หมูที่ 3 ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

(15) โครงการเจาะบอบาดาล บานดวงดี หมูที่ 6 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

(16) โครงการขุดเจาะบอบาดาล กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(17) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

(18) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสันยาว หมูที่ 2 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

(19) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมหาด (วัดแมหาด) ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(20) โครงการขุดเจาะบอบาดาล โรงพยาบาลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

(21) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานวังสิงหคํา หมูที่ 6 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม

(22) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหมกองทราย หมูที่ 6 ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

(23) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปากาง หมูที่ 2 ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(24) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานวังธารทอง (โทกมื้อ) หมูที่ 22 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

(25) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหลังปาขา หมูที่ 17 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม

(26) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานทุงหลุก (หยอมบานมั่นคง) หมูที่ 9 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

(27) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานหวยมวง หมูที่ 6 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  

(28) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานทุงทอง หมูที่ 10 ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม       

(29) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานศรีโพธิ์งาม หมูที่ 11 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

(30) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานตองกายเหนือ หมูที่ 12 ตําบลหนองควาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(31) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานใหมประชาชื่น หมูที่ 8 ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม      

(32) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานพันหลัง หมูที่ 4 ตําบลสําราญราษฎร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

(33) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานหนองผึ้ง หมูที่ 18 ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม     

(34) โครงการขุดเจาะบอบาดาล รร.บานพระนอน หมูที่ 8 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

(35) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานตีนธาตุ หมูที่ 4 ตําบลปาไหน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

(36) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานสบแจมฝงขวา หมูที่ 8 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
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(37) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาไผ (ที่สาธารณะ) ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(38) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานพันตน หมูที่ 3 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม

(39) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปาขอยเหนือ หมูที่ 1 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

(40) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแควมะกอก หมูที่ 1 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 

(41) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานปากกอง หมูที่ 10 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม           

(42) โครงการขุดเจาะบอบาดาล วัดใจดงเทวี หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม       

(43) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเดน หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(44) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปาฮิ้น หมูที่ 4 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

(45) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  รร.ชลประทานผาแตก หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

(46) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานมืดกา หมูที่ 17 ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(47) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานแมสาหลวง หมูที่ 3 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(48) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมกวง หมูที่ 6 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(49) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหลวง หมูที่ 6 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม 

(50) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหลาปวย หมูที่ 2 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

(51) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโฮงมะคา หมูที่ 16 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(52) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกองลมใหม (วัดปาแดง) ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(53) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหลา หมูที่ 10 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(54) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานไร หมูที่ 5 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(55) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานวังลุง หมูที่ 3 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

(56) โครงการขุดเจาะบอบาดาล วัดชางเคิ่ง หมูที่ 1 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(57) โครงการขุดเจาะบอบาดาล วัดใจดงเทวี หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม      

(58) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเดน หมูที่ 1 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม

(59) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานปาฮิ้น หมูที่ 4 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

(60) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  รร.ชลประทานผาแตก หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

(61) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานมืดกา หมูที่ 17 ตําบลอินทขิล อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

(62) โครงการขุดเจาะบอบาดาล  บานแมสาหลวง หมูที่ 3 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

(63) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานแมกวง หมูที่ 6 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม

(64) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหลวง หมูที่ 6 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม

(65) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหลาปวย หมูที่ 2 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

(66) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานโฮงมะคา หมูที่ 16 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

(67) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานกองลมใหม (วัดปาแดง) ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม

(68) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานเหลา หมูที่ 10 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

(69) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานไร หมูที่ 5 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

(70) โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานวังลุง หมูที่ 3 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

(71) โครงการขุดเจาะบอบาดาล วัดชางเคิ่ง หมูที่ 1 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(72) โครงการขุดเจาะบอบาดาลตางๆ ที่หนวยงานอื่นขอรับการสนับสนุนภายในปงบประมาณ
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