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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
----------------------------------------- 

 
ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง 
 - จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือและเส้นแวง

ที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร  
696 กิโลเมตร 

 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 888 ถนนโชตนา ต้าบลช้างเผือก  
อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่ โดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่มีสภาพพ้ืนที่ เป็นภูเขาและป่าละเมาะมีที่ราบ                 

อยู่ตอนกลาง ตามสองฟากฝั่งแม่น้้าปิงมีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” มีความสูงจาก             
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นๆ ที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง 
เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๒ ,๒๘๕ เมตร)  ดอยหลวงเชียงดาว             
(ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๒,๑๗๐ เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 
๑,๖๐๑ เมตร) 

จุดอา้งอิงต าแหน่ง  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม ่

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

(ต าแหน่งอา้งอิงสงัเขป) 
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 สภาพพ้ืนที่แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ พ้ืนที่ภูเขา ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือและ                 
ทิศตะวันตกของจังหวัดคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ ๘๐ % ของพ้ืนที่จังหวัด เป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้้าล้าธาร ไม่เหมาะ
ต่อการเพาะปลูก พ้ืนที่ราบลุ่มน้้าและท่ีราบเชิงเขากระจายอยู่ทั่วไประหว่างหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ - ใต้ 
ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าฝาง และลุ่มน้้าแม่งัด เป็นพื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมต่อการเกษตร 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
 เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ย             

ทั้งปี25.4 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ย 20.1  
องศาเซลเซียส มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่           
อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู ได้แก่ 
   ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม 
   ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

1.4 ลักษณะของดิน พ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่แบ่งตามลักษณะกลุ่มดินตามประเภทของ 
Great Group เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

 1. กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดอยู่ใน
สภาพพ้ืนที่งานลุ่มดินลึกเนื้อดินค่อนข้างละเอียดมักมีน้้าท่วมขังในฤดูเพาะปลูกมักใช้ท้านาในฤดูแล้งพ้ืนที่                   
ที่มีการชลประทานสามารถปลูกพืชไร่หรือพืชสวนเป็นพืชครั้งที่ 2 ได้ดี 

 2. กลุ่มดินไร่  ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด 
อยู่บนพ้ืนที่ดอน  มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินร่วนถึงค่อนข้างละเอียด การระบายน้้าจะมีปัญหาของน้้า           
ในฤดูเพาะปลูกและ มีการชะล้างหน้าดินท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง ในบางพ้ืนที่ที่มีแหล่งน้้า            
จะใช้ปลูกไม้ผลได้ด ี

 3. กลุ่มดินตื้น ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัดส่วนใหญ่ 
พบตามที่ลาดเชิงเขาดินตื้นมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยู่ในเนื้อดินมาก มีสภาพเป็นป่าโปร่งไม่เหมาะ
ส้าหรับการเกษตรแต่เป็นแหล่งวัตถุสร้างทางที่ดี 

 4. ภูเขา ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 75 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด มีทั้งดินลึกและ
ดินตื้นเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญบางพ้ืนที่มีการบุกรุกแผ้วถางใช้ในการท้าไร่เลื่อนลอยของชาวไทยภูเขา ท้าให้
เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินลงสู่ล้าน้้าธรรมชาติและเกิดความเสื่อมโทรมของพ้ืนที่ป่าไม้ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
 - จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ้าเภอ 204 ต้าบล และ 2,066 หมู่บ้าน 
 - มีหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  1. หน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง จ้านวน 166 หน่วยงาน 
  2. หน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค จ้านวน 33 หน่วยงาน 
  3. หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จ้านวน 211 แห่ง ประกอบด้วย 
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลนคร จ้านวน 1 แห่ง 
   - เทศบาลเมือง จ้านวน 4 แห่ง 
   - เทศบาลต้าบล จ้านวน 116 แห่ง 
   - องค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน 89 แห่ง 
 
2.2 การเลือกตั้ง    

 - การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 42 เขตเลือกตั้ง  
(28 มีนาคม 2555) ดังนี้  
 

อ้าเภอ จ้านวน (เขต) 
หมายเหตุ แบ่งเขตตาม 

จ้านวนผู้มสีิทธ์เลือกตั้ง (คน) 
1. เมืองเชียงใหม่ 6 235,600 

2. ฝาง 3 112,402 

3. สันทราย 3 118,721 

4. เชียงดาว 2 81,853 

5. แม่แตง 2 74,369 

6. แม่ริม 2 85,332 

7. แม่อาย 2 72,759 

8. สันก้าแพง 2 78,061 

9. สันป่าตอง 2 75,427 

10. สารภ ี 2 77,126 

11. หางดง 2 78,872 
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อ้าเภอ จ้านวน (เขต) 
หมายเหตุ แบ่งเขตตาม 

จ้านวนผู้มสีิทธ์เลือกตั้ง (คน) 
12. จอมทอง 1 65,977 

13.  ไชยปราการ 1 44,451 

14.  ดอยเต่า 1 27,208 

15. ดอยสะเก็ด 1 67,412 

16. พร้าว 1 49,842 

17. แม่วาง 1 31,248 

18. เวียงแหง 1 27,201 

 19. สะเมิง 1 23,314 

20. อมก๋อย 1 59,158 

21. ฮอด 1 34,738 

22. ดอยหล่อ 1 26,358 

23. แม่ออน 1 21,292 

24. แม่แจ่ม 1 57,352 

25. กัลยาณิวัฒนา 1 11,071 

  42 1,646,144 

  ที่มา : กองกิจการสภาฯ อบจ.เชียงใหม่ 
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3. ประชากร 

3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร 

สัญชาติไทย ไม่ได้สัญชาติไทย 
รวมทั้งสิ้น 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
2561 784,218 840,862 70,887 138,662 1,763,742 
2560 780,090 835,029 67,431 64,290 1,746,840 
2559 776,538 829,181 66,550 63,493 1,735,762 

  ที่มา : ประกาศส้านักทะเบยีนกลาง กรมการปกครอง 

3.2  ช่วงอายุและจ้านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561   

ช่วงอายุ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

0-5 ป ี 49,085 46,542 95,627 
6-10 ป ี 43,312 41,009 84,321 
11-15 ป ี 46,461 43,685 90,146 
16-20 ป ี 47,673 46,803 94,476 
21-25 ป ี 59,337 58,645 118,022 
26-30 ป ี 59,544 59,251 118,795 
31-35 ป ี 59,864 59,927 119,791 
36-40 ป ี 61,265 62,345 123,610 
41-45 ป ี 52,946 56,876 109,822 
46-50 ป ี 51,482 59,848 111,330 
51-55 ป ี 57,839 70,267 128,106 
56-60 ป ี 60,217 72,444 132,661 
61-65 ป ี 50,781 60,797 111,578 
66-70 ป ี 34,133 40,209 74,342 
71-75 ป ี 18,625 21,076 39,701 
76-80 ป ี 13,228 16,141 29,369 
81-85 ป ี 9,713 12,977 22,690 
86-90 ป ี 5,642 7,852 13,494 
91-95 ป ี 2,116 2,957 5,073 
96-มากกว่า 100 ป ี 915 1,211 2,126 
ประชากรที่มสีัญชาตไิทย 784,218 840,862 1,625,080 
ประชากรที่ไม่มสีัญชาตไิทย 70,887 67,775 138,662 
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ท้ังสิ้น 855,105 908,637 1,763,742 

  ที่มา : ส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
 จังหวัดเชียงใหม่รับรองระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา มีจ้านวน

สถานศึกษาทั้งสิ้น 1,146 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 893 แห่ง ตามมาด้วยสถาบัน    
การศึกษาเอกชน 140 แห่ง และมีสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่ง มีครู/อาจารย์ 21,155 คน และนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา 440,706 คน ซึ่งอัตราส่วนครู/อาจารย์ ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาเป็น 1 :21 นักเรียน          
ในสังกัดส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 138,288  คน รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
75,804 คน และจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันอุดมศึกษาที่ส้าคัญ ดังนี้ 

  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  - มหาวิทยาลัยพายัพ 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
  - วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
  - มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
  - มหาวิทยาฟาร์อีสเทอร์น 
 นอกจากนี้ยังมีวิทยาเขตของสถาบันอุดมศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยรามค้าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่ภาคพายัพ (จอมทอง) 
  - มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
  - มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาเขตจอมทอง 
  - สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
  - วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
   ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา ปีการศึกษา 2561 ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ่
 

4.2 สาธารณสุข 
 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จ้านวน  

5,837  เตียง  จ้าแนกเป็นประเภทสถานบริการทั่วไปและประเภทสถานบริการเฉพาะโรคในจ้านวนนี้ 
ประเภทสถานบริการสาธารณสุขได้จ้าแนกตามสังกัด  ดังนี้ 

   โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขฯ  ประกอบด้วย  โรงพยาบาลชุมชน  
   (รพช.) 24 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) 267 แห่ง               
   มีบริการเตียงรับผู้ป่วย 2,089 เตียง และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)  
   39 แห่ง  
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   โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืน 4 แห่ง มีบริการเตียงรับผู้ป่วย 1,132 เตียง 
   โรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง มีบริการเตียง          

   รับผู้ป่วย 974 เตียง 
   โรงพยาบาลเอกชน 15 แห่ง มีบริการเตียงรับผู้ป่วย 1,642 เตียง  
  ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือนเมษายน  2561 

ส้าหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข สามารถจ้าแนกตามวิชาชีพ ดังนี้ 
   แพทย์ จ้านวน 489 คน อัตราต่อประชากร 1 : 3,293 
   พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 2,305 คน อัตราต่อประชากร 1 : 699 
   ทันตแพทย์ จ้านวน 139 คน อัตราต่อประชากร 1 : 11,586 
   เภสัชกร  จ้านวน 226 คน อัตราต่อประชากร 1 : 7,126  
  ที่มา : ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ เดือน สิงหาคม 2561 
 

4.3 อาชญากรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ที่มา : ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ สถิติต้ารวจภูธรภาค 5 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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4.4 ยาเสพติด 
 สรุปผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

ต้ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  
 ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 มนีาคม 2562  
หน่วยงาน จับกุมทุกข้อหา 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ร้อยละ 
ผลการ
จับกุมรวม
ทุก สภ. 

คดี คน คดี คน คดี คน คดี 
4,123 4,152 4,324 4,395 214 243 5 

 
หน่วยงาน จับกุม 5  ข้อหาส าคัญ * 

ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ร้อยละ 
ผลการ
จับกุมรวม
ทุก สภ. 

คดี คน คดี คน คดี คน คดี 
1,029 1,090 1,091 1,158 62 68 6 

 * 5 ข้อหาส้าคัญ (ข้อหาผลิต น้าเข้า ส่งออก จ้าหน่าย ครอบครองเพ่ือจ้าหน่าย) 
 
 ผลการตรวจยึดยาเสพติด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562  

ประเภทของกลาง 
 

จ านวน 
(กรัม/เม็ด) 

ยาบ้า 18,863,175.50 
เฮโรอีน 3,116.57 
ฝิ่นดิบ 5,993.70 
มูลฝิ่น 95.90 
กัญชาสด 513.53 
กัญชาแห้ง 7,183.26 
สารระเหย 10.00 
ไอซ์ 333,290.45 

  
  ที่มา : รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
       จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 3/2562 ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562  
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4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีจ้ านวนประชากร 1,763,742 คน  มีหน่วยงาน  องค์กร                        

สถานสงเคราะห์ในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่เป็นของรัฐและเอกชน จ้านวน 20 แห่งที่ให้ความดูแลคนชรา   
เด็กด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ป่วย ซึ่งในจ้านวนนี้มีสถานสงเคราะห์ที่เป็นของหน่วยงาน                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ สังกัดองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดูแลผู้สูงอายุประมาณ 80 คน ยังมีหน่วยงานสงเคราะห์อ่ืนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ           
ด้านต่าง ๆ เช่น 

  - ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม่  ดูแลคนไร้ท่ีพึงและขอทาน 
  - มูลนิธิเด็กก้าพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบุลสันติเชียงใหม่ ดูแลเด็กก้าพร้าและเด็กท่ีพ่อแม่      

    ได้ถูกพรากชีวิตไปด้วยสาเหตุจากการติดเชื้อ HIV/Aids 
  - โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ  เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนส้าหรับ 

    นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา           
    ตอนปลาย 

  - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เป็นสถานสงเคราะห์ดูแลเด็กก้าพร้าถูกทอดทิ้ง  
    ครอบครัวไม่พร้อมที่จะดูแลในพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

  - สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์   ดูแลผู้สูงอายุ 
  - ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เป็นศูนย์ที่ดูแลและพัฒนาเด็กปัญญา 

    อ่อนทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนให้การศึกษา ฝึกฝนด้านอาชีพ 
  - สถาบันแมคเคนเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพ เป็นสถานพยาบาล  สถานฟื้นฟูสภาพผู้พิการ 
  ทีม่า : ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่,กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 
                 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์และwww.mcp.ac.th 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  - การเดินทางติดต่อภายในจังหวัด การเดินทางสู่จังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร               

มีความสะดวก เพราะเป็นเมืองหลักของภาคเหนือ เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม จึงมีเส้นทาง
หลักท้ังทางรถยนต์ รถไฟ และทางอากาศ 

  - การเดินทางภายในจังหวัด จะมีรถโดยสาร เรียกว่า รถสี่ล้อแดง หรือ รถแดง คือ                 
รถโดยสารรับจ้างในรูปแบบของรถสองแถวขนาดเล็กในตัวอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ขับรวมตัวในรูปแบบ
ของสหกรณ์  ชื่อสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ้ากัด  ลักษณะการวิ่งของรถจะไม่ประจ้าทาง  โดยจะวิ่ง             
ในเส้นทางท่ีผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซ่ี แต่จะรับผู้โดยสารเพิ่มเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทาง     
ตามผู้โดยสาร 
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  - การคมนาคมทางรถยนต์ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (สถานีขนส่ง
ช้างเผือก) ส้าหรับขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมอ้าเภอต่าง ๆ และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่  
แห่งที่ 2 (สถานีขนส่งอาเขต) เป็นสถานีขนส่งระหว่างจังหวัด 

  - การคมนาคมทางรถไฟ มีสถานีรถไฟหลักและเป็นสถานีปลายทางในจังหวัดเชียงใหม่ 
คือ สถานีรถไฟเชียงใหม่ มีรถไฟสายกรุงเทพ – เชียงใหม่ เปิดบริการเดินรถเร็ว รถด่วน รถด่วนพิเศษ และ
รถดีเซลรางปรับอากาศ 

  - การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่  
เปิดบริการทั้งสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศ  

 ระยะทางจากตัวจังหวัด (อ้าเภอเมือง) ไปยังอ้าเภอต่าง ๆ ดังนี้ 
- อ้าเภอแม่ริม 8 กิโลเมตร - อ้าเภอจอมทอง 58 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสารภี 10 กิโลเมตร - อ้าเภอเชียงดาว 68 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันทราย 12 กิโลเมตร - อ้าเภอฮอด 88 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันก้าแพง 13 กิโลเมตร - อ้าเภอพร้าว 103 กิโลเมตร 
- อ้าเภอหางดง 15 กิโลเมตร - อ้าเภอดอยเต่า 121 กิโลเมตร 
- อ้าเภอดอยสะเก็ด 18 กิโลเมตร - อ้าเภอไชยปราการ 131 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสันป่าตอง 22 กิโลเมตร - อ้าเภอเวียงแหง 150 กิโลเมตร 
- อ้าเภอแม่ออน 29 กิโลเมตร - อ้าเภอฝาง 154 กิโลเมตร 
- อ้าเภอดอยหล่อ 34 กิโลเมตร - อ้าเภอแม่แจ่ม 156 กิโลเมตร 
- อ้าเภอแม่วาง 35 กิโลเมตร - อ้าเภอกัลยาณิวัฒนา 157 กิโลเมตร 
- อ้าเภอแม่แตง 40 กิโลเมตร - อ้าเภอแม่อาย 174 กิโลเมตร 
- อ้าเภอสะเมิง 54 กิโลเมตร - อ้าเภออมก๋อย 179 กิโลเมตร 

5.2 การไฟฟ้า 
 การไฟฟ้าของจังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) 

รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ แหล่งผลิตแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง มีไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 6 แห่ง คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่/ภูมิภาคอ้าเภอฝาง/ภูมิภาค
อ้าเภอสันทราย/ภูมิภาคอ้าเภอแม่ริม/ภูมิภาคอ้าเภอสันป่าตอง/ภูมิภาคอ้าเภอจอมทอง ซึ่งให้มีพ้ืนที่
รับผิดชอบสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอ้าเภอ จ้านวนสาขา 25 อ้าเภอ พ้ืนที่ให้บริการจ้านวน 200 ต้าบล 
พ้ืนที่ให้บริการจ้านวน 1,851 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ให้บริการ จ้านวน  446,448  ครัวเรือน 
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5.3 การประปา  
 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีส้านักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาในเขตพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ จ้านวน 7 แห่ง ได้แก่ 
  1. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) 
  2. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ริม 
  3. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสันก้าแพง 
  4. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฮอด 
  5. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาฝาง 
  6. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง 
  7. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจอมทอง 
5.4 โทรศัพท์ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน จ้านวน 1  บริษัทคือ บริษัท ทีโอที (จ้ากัด) 

มหาชน และมีผู้ให้บริการเครือข่าย จ้านวน 3 บริษัท ได้แก่  AIS  DTAC  TrueMove และมีเบอร์โทรศัพท์
ที่ส้าคัญ ได้แก่ 

  - ท่าอากาศยานเชียงใหม่  โทร.0-5392-2100 
  - สถานีรถไฟเชียงใหม่  โทร.0-5327-4795,0-5324-4094 
  - สถานีขนส่งอาเขต  โทร.0-5333-2452 
  - สถานีขนส่งช้างเผือก (แห่งที่ 1)  โทร.0-5321-1586 
  - สถานีต้ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5323-4051,0-5325-2787 
  - ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่  โทร.0-5320-1755-6 
  - สถานีต้ารวจทางหลวง  โทร.0-5324-0289 
  - การไฟฟ้าเขต 1 ภาคเหนือ โทร.0-5324-1777 
  - ศูนย์อุทกภัยภาคเหนือ  โทร.0-5324-8925 
 
5.5 ไปรษณีย์ 
 ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร มีส้านักงานไปรษณีย์ให้บริการภายในจังหวัดเชียงใหม่  รวม  

จ้านวน 58 แห่ง แยกเป็น ไปรษณีย์ให้บริการภายในเขตอ้าเภอเมือง จ้านวน 30 แห่ง และไปรษณีย์
ให้บริการภายใน เขตอ้าเภอต่างๆ จ้านวน  28 แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
 จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 25 อ้าเภอ พ้ืนที่ รวม 12,566,911  ไร่ จ้านวน

765,018 ครัวเรือน ครัวเรือนภาคการเกษตร 169,932 ครัวเรือน พ้ืนที่ท้าการเกษตร 1,835,425 ไร่ 
โดยอ้าเภอที่มีครัวเรือนเกษตรกรมากที่สุด คือ อ้าเภอแม่แจ่ม จ้านวน 12,971 ครัวเรือนและอ้าเภอ                 
ที่มีพ้ืนที่ทางการเกษตรมากที่สุด คือ อ้าเภอฝาง จ้านวน 210,000 ไร่  เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
สามารถแบ่งได้ 7 ส่วน ได้แก่ ข้าว พืชผัก พืชไร่  ไม้ผล ไม้ยืนต้น สวนผักไม้ดอก สวนไม้ประดับ และเนื้อที่
ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ โดยในปี พ.ศ.2559/2560 (ตลอดปี) สวนไม้ผลใช้พ้ืนที่สูงสุด เท่ากับ 
502,121 ไร่ รองลงมาคือ ข้าว ใช้พ้ืนที่จ้านวน 440,005 ไร่ พืชผักใช้พื้นที่ 118,781 ไร่  พืชไร่ใช้พ้ืนที่ 
200,485 ไร่  ไม้ยืนต้นใช้พ้ืนที่ 98,548 ไร่  ไม้ดอกใช้พ้ืนที่ 2,323 ไร่ และไม้ประดับใช้พ้ืนที่น้อยที่สุด 
คือ 12 ไร่ ส้าหรับผลผลิตภาคเกษตรที่ส้าคัญของจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ล้าไย  
ลิ้นจี่  หอมแดง  กระเทียม  หอมหัวใหญ่ 

 ที่มา : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมลู ณ ตลุาคม 2561 
 

6.2 การประมง 
 จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตทางประมงน้้าจืดที่ส้าคัญ คือ ปลานิล มีเนื้อท่ีเพาะเลี้ยงปลานิล

2,930 ไร่ ได้ผลผลิต 3,370 ตัน และมีเนื้อที่เพาะเลี้ยงปลาดุก  742 ไร่ ได้ผลผลิต 1,270 ตัน  
 ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2559 
 

6.3 การปศุสัตว์ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จ้านวน 68,385 ราย ผลผลิตด้านการปศุสัตว์             

โดยจ้าแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
  - โคเนื้อ    117,780  ตัว  - โคนม   44,479  ตัว    - กระบือ     37,959  ตวั 
  - สุกร      327,262  ตัว  - ไก่   6,069,680  ตัว    - เป็ด    52,107  ตัว 
  - แพะ 601  ตัว     - แกะ 188   ตัว 
 ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ณ ปี 2560 
 

6.4 การบริการ 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ จึงท้าให้                 

มีสถานที่ท่องเที่ยวและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหารและมีการสถานบริการ           
ที่พัก เช่น  โรงแรม บูติค รีสอร์ท โฮมสเตย์  จ้านวน 867 แห่งเพ่ือบริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ             
ชาวต่างประเทศ นอกจากจะมีบริการด้านที่พักแล้ว จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานบริการเชิงสุขภาพ   เช่น          
นวดแผนไทย  สปา ที่ได้มาตราฐานจ้านวน 31 แห่ง มีบริการรถเช่าทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์            
จ้านวน 82 แห่งภายในเขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่  

 ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ , กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 
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6.5 การท่องเที่ยว 
 จังหวัดเชียงใหม่มีจุดเด่นในด้านสินค้าและการบริการเชิงท่องเที่ยวหลายรูปแบบที่สามารถ

สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์เชิงวัฒนธรรม และรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ 
   การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural and Traditional Tourism) บนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนาน 
   การท่องเที่ยวแบบพ้านักระยะยาว (Long Stay) ซึ่งได้แก่ การท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น

การพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากเชียงใหม่เป็นสถานที่การพักผ่อนที่ครบรูปแบบทั้งในรูปแบบธรรมชาติและใน
รูปแบบเมือง 

   การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและพักผ่อนหย่อนใจ โดยแบ่งจากการท่องเที่ยว เพ่ือท้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือ           
การบ้าบัดรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นต้น 

   การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา (Education Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยว            
เชิงการศึกษา เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นให้บริการ แก่นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษา              
ยังสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ 

 อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

2559 - 2560 + 6.22 % 
2558 – 2559 + 6.56 % 
2557 – 2558 + 7.16 % 
2556 - 2557 + 23.75 % 

ค่าเฉลี่ยการเติบโต + 10.92 % 
 

  ที่มา : ส้านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 
 

 ในปี 2560 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ 
99,067.04 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 60,900.68  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
61.47 % และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 38,166.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.63 % เพ่ิมขึ้นจาก         
ปี 2559 จ้านวน 8,929.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.91% โดยมีค่าเฉลี่ย          
การเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมทั้ง 5 ปี เท่ากับ 14.57% 
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 อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ปี พ.ศ. อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
2559 - 2560 + 9.91 % 
2558 – 2559 + 11.95 % 
2557 – 2558 + 27.74 % 
2556 - 2557 + 8.70 % 

ค่าเฉลี่ยการเติบโต + 14.57 % 
  
 ที่มา : ส้านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 
  

 จังหวัดเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในอ้าเภอต่าง ๆ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย  
แบ่งตามสายทาง   ได้แก่ 

  - เส้นทางหลวงหมายเลข 1096 (แม่ริม-สะเมิง)  เช่น สวนกล้วยไม้และฟาร์มผีเสื้อ  
               ฟาร์มงูแม่สา น้้าตกแม่สา สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

  - เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) เช่น โป่งเดือดป่าแป๋ น้้าตกหมอกฟ้า
    ดอยสามหมื่น ป่าสนบ้านวัดจันทร์ 

  - เส้นทางหลวงหมายเลข 1322 (เมืองงาย -เวียงแหง) เช่น พระสถูปสมเด็จ            
    พระนเรศวรมหา-ราชานุสรณ์ พระบรมธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอินทร์ 

  - เส้นทางหลวงหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมิง) เช่น โครงการหลวงห้วยผักไห่ 
  - เส้นทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เช่น พิพิธภัณฑ์ชาวเขา ป่าเกี๊ยะหรือ 

    แม่ตะมาน ถ้้าเชียงดาว โครงการหลวงห้วยลึก ดอยอ่างข่าง ดอยผ้าห่มปก 
  - เส้นทางหลวงหมายเลข 108 เช่น บ้านถวาย เวียงท่ากาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง 

    วรวิหาร อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ทะเลสาบดอยเต่า 
  - เส้นทางหลวงหมายเลข 1001 (เชียงใหม่-พร้าว) เช่น อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  

    น้้าตกบัวตองและน้้าพุเจ็ดสี วัดดอยแม่ปั๋ง 
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6.6 อุตสาหกรรม 
 การลงทุนอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปี พ.ศ.2561 พบว่า มีโรงงานแจ้ง

ประกอบกิจการจ้านวน ทั้งสิ้น 1,612 โรงงาน เงินลงทุนรวม 34,812.36 ล้านบาทและมีจ้านวนคนงาน 
40,260 คน โดยจ้าแนกออกได้ ดังนี้ 

  
ล้าดับที ่ กลุ่มอุตสาหกรรม จ้านวนโรงงาน เงินทุน(ล้านบาท) คนงาน 

1 การผลิตอื่น ๆ  303 8,347.06 6,154 
2 ผลิตภัณฑ์จากพืช 222 6,441.74 3,593 
3 อุตสาหกรรมอาหาร 216 6,044.13 7,266 
4 ผลิตภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์

รวมทั้งการซ่อมแซมยานพาหนะและ
อุปกรณ ์

197 5,493.41 3,611 

5 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 158 1,822.09 3,002 
6 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม ้ 112 666.52 2,659 
7 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งใน

อาคารจากไม้ แก้ว ยางหรือโลหะอ่ืนๆ 
87 512.25 2,602 

8 ผลิตภัณฑโ์ลหะ 79 768.56 1,293 
9 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้น

รองเท้า 
48 534.66 3,499 

10 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 29 262.07 500 
11 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องกล 29 262.66 424 
12 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี 26 462.98 1,025 
13 สิ่งทอ 24 517.36 1,125 
14 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 21 304.30 154 
15 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ 15 255.05 771 
16 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 14 1,306.82 647 
17 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ท้าปกหรือการ

ท้าแม่พิมพ ์
11 117.50 173 

18 ผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ ์ 8 489.42 1,523 
19 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 6 38.26 74 
20 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนัง

สัตว ์
4 41.66 109 

21 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 3 18.88 56 
รวมทั้งสิ้น 1,612 34,812.36 40,260 

  ที่มา : ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การจดทะเบียนนิติบุคคลจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการจดทะเบียน   

จัดตั้งใหม่ จ้านวน 243 ราย ลดลงจากเดือน มกราคม 2562 ร้อยละ 14.43 เงินทุนจดทะเบียน              
385 ล้านบาท ธุรกิจที่จดทะเบียนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย             
อันดับสอง คือ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการพักอาศัย และอันดับสาม คือ ประกอบการ            
ด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 

   ที่มา : ส้านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ http://www.aecthaibiz.com 

6.8 แรงงาน 
 สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 ประชากรและก้าลังแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่มีประชากร จ้านวน 1,746,840 คน อยู่ในก้าลังแรงงาน 1,037,743  คน จ้าแนกเป็น                   
ผู้มีงานท้า  จ้านวน  1,025,906  คน ผู้ว่างงาน  จ้านวน 8,743 คน และผู้รอฤดูกาล จ้านวน                 
3,094 คน 

  - การมีงานท้า ผู้มีงานท้าในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม มีจ้านวน 380,481 
คน หรือ ร้อยละ 37.09 และท้างานในนอกภาคเกษตรกรรม จ้านวน 645,424 คน หรือร้อยละ 62.91 
ของผู้มีงานท้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยประเภทการท้างานด้านเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการประมง                 
มีจ้านวนมากที่สุด ร้อยละ 36.86 หรือจ้านวน 378,158 คน  รองลงมาคือ กิจกรรมการขายส่ ง             
การขายปลีก ร้อยละ 15.43 จ้านวน 158,252 คนและผู้มีงานท้าส่วนใหญ่มีการศึกษาต่้ากว่า
ประถมศึกษา จ้านวน 221,630 คน หรือร้อยละ 21.60 ของจ้านวนประชากรจังหวัดเชียงใหม่                
ที่มีงานท้าอายุ 15 ปี 

  - การว่างงาน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ว่างงานในไตรมาสนี้ จ้านวน 8,743 คน หรือ                      
มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.84 ซึ่งชะลอตัวเล็กน้อยจากไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ว่างงาน จ้านวน           
10,006 คน  หรือมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.95  

  - การบริหารจัดหางานในประเทศ  จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561  มีนายจ้าง / สถาน
ประกอบการ ลงทะเบียนต้าแหน่งงานว่าง จ้านวน 10,791 อัตรา โดยมีผู้สมัครงาน จ้านวน 2,794 คน 
ได้รับการบรรจุงาน จ้านวน 4,844 คน ส่วนต้าแหน่งงานว่างตามระดับการศึกษาที่ต้องการสูงสุด  คือ  
ระดับมัธยมศึกษา มีความต้องการการจ้างงาน ร้อยละ 28.87 (2,951 ต้าแหน่ง) รองลงมาเป็นระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 19.95 (2,039 ต้าแหน่ง) 

  - แรงงานต่างด้าว   ที่ได้รับอนุญาตให้มาท้างานในจงหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว          
3  สัญชาติ  คือ  เมียนมา  ลาว  กัมพูชา  มีจ้านวนทั้งสิ้น  104,614  คน จ้าแนกเป็นสัญชาติ เมียนมา           
จ้านวน  103,724  คน  สัญชาติลาว จ้านวน  527  คน และสัญชาติกัมพูชา 363  คน 

  - แรงงานในต่างประเทศ  จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ขออนุญาตเดินทางไปท้างานต่างประเทศ 
จ้านวน 249 คน ภูมิภาคที่แรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ ไปท้างานส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย จ้านวน  
343 คน หรือร้อยละ 50.07 ของแรงงานที่ท้างานต่างประเทศท้ังหมด 
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  - การพัฒนาศักยภาพแรงงาน  มีการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 
3,281 คน  โดยกลุ่มอาชีพที่ฝึกยกระดับฝีมือสูงสุด คือ กลุ่มอาชีพธุรกิจและบริการมีการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานทั้งสิ้น จ้านวน 1,897 คน  ผ่านการทดสอบ 1,875 คน รองลงมา คือ กลุ่มอาชีพไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งสิ้น   จ้านวน 1,218  คน ผ่านการ
ทดสอบ 1,189 คน กลุ่มอาชีพที่เข้ารับการทดสอบมากที่สุด  ได้แก่  กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1,213 คน ผ่านการทดสอบ 808 คน 

  - การตรวจความปลอดภัยในการท้างาน จังหวัดเชียงใหม่ มีการตรวจความปลอดภัย 
ในสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น 374 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ  จ้านวน 32,297  คน พบว่าสถาน
ประกอบการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จ้านวน 321 แห่ง ปฏิบัติไม่ถูกต้อง จ้านวน           
53 แห่ง โดยประเภทออุตสาหกรรมที่มีอัตราการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายมากที่สุด   ได้แก่   โรงแรม
ภัตตาคาร จ้านวน 23 แห่ง  รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมการขนส่ง   ขายปลีก  การซ่อมแซมยานยนต์              
ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน  จ้านวน 12 แห่ง 

  - การประสบอันตราย/เจ็บป่วยเนื่องจากการท้างาน จังหวัดเชียงใหม่ มีลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย เนื่องจากการท้างาน จ้านวน 2,089 คน โดยประเภทของความร้ายแรงพบว่า             
เป็นการหยุดงานไม่เกิน 3 วัน จ้านวน 1,593 คน หยุดงานเกิน 3 วัน 480 คน และเสียชีวิต 15 คน 

  - การเลิกจ้างแรงงาน  สถานประกอบกิจการ ที่เลิกกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 
1,041 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 3,077 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก 1 - 4 คน มีสัดส่วน
ร้อยละ 85.01 (885 แห่ง) 

  - การประกันสังคม มีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
จ้านวน 15,866  แห่ง  ผู้ประกันตน ทั้งสิ้นจ้านวน 225,241  คน และมีสถานพยาบาลในสังกัด
ประกันสังคม ที่เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล จ้านวน 3 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน 4 แห่ง มีการใช้
เงินกองทุน 1,131 ล้านบาท ซึ่งมีจ้านวนผู้ใช้บริการ จ้านวน 449,973 ราย ประเภทประโยชน์ทดแทน            
ที่ผู้ประกันตนใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร มีจ้านวน 220,708 ราย หรือ ร้อยละ 49.05 
ของผู้ใช้บริการทั้งหมด  ส้าหรับปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน พบว่าการจ่ายเงินกรณีชราภาพสูงสุด
ถึง 302ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26.74  

  ที่มา : ส้านักงานแรงงานจังหวัดเชยีงใหม่ ข้อมูล ณ ปี 2561 
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7. ศาสนา  
7.1 การนับถือศาสนา 
 - ผู้นับถือ ศาสนาพุทธ จ้านวน 1,519,879 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 91.80 % ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือ ศาสนาอิสลาม จ้านวน 19,371 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 1.17% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือ ศาสนาคริสต์ จ้านวน 92,716 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 5.60% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกส์ จ้านวน 331 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 0.02% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
 - ผู้นับถือ ศาสนาอ่ืน ๆ จ้านวน 23,345 คน 
 (คิดเป็นร้อยละ 1.41% ของประชากรจังหวัดเชียงใหม่) 
7.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
 - งานร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นประมาณเดือนมกราคม บริเวณศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง                    

อ้าเภอสันก้าแพง มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ ประเพณีพ้ืนบ้าน การประกวด และจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 

 - งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการจัดขบวนแห่รถบุปผาชาติ
และการประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ 

 - ประเพณีสงกรานต์(ด้าหัว) จัดขึ้นทุกปี ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน มีขบวนแห่ 
พระพุทธสิหิงค์ และขบวนแห่นางสงกรานต์ การขนทราย รดน้้าขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นสาดน้้า 

 - ประเพณีเข้าอินทขิล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน เป็นการประกอบพิธีบูชาเสา         
อินทขิลเสาซึ่งเป็นเสาหลักเมือง โดยการน้าดอกไม้ ธูปเทียน มากราบไหว้ 

 - ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน มีการจัดขบวนแห่รถและ 
การประกวดต่าง ๆ 

7.3  ภาษาถ่ิน 
 - ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่น               

ซึ่งเรียกว่า “ภาษาค้าเมือง” ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาท่ีคล้ายๆกัน จะแตกต่างกัน
เฉพาะส้าเนียงและศัพท์บางค้า 

7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 จังหวัดเชียงใหม่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย และมีการต่อยอดพัฒนาสินค้า             

อย่างต่อเนื่องมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ กอปรกับมีการผลิตสินค้าหัตถกรรม
อุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย   
เครื่องปั้นดินเผา  ไม้แกะสลัก  การนวดแผนไทย ที่สามารถท้าตลาดได้ทั้งในต่างประเทศและต่างประเทศ 
น้าไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
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 ข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2559 – 2561 จงัหวัดเชียงใหม่ จ้าแนกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

 1. ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
ที ่ ประเภทผู้ผลิตผู้ประกอบการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1 กลุ่มผูผ้ลติชุมชน 44 251 183 999 
2 ผู้ผลิตชุมชนท่ีเป็นเจา้ของรายเดยีว 43 232 220 1,119 
3 ผู้ผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) 
2 32 11 88 

รวม 89 515 414 2,206 

 
 2. ประเภทผลิตภัณฑ์ 

ที ่ ประเภทผลติภณัฑ ์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 

1 อาหาร 39 280 290 1,159 
2 เครื่องดื่ม 19 89 88 469 
3 ผ้าและเครื่องแต่งกาย 58 267 273 1,695 
4 ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 27 201 292 1,505 
5 สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 16 228 158 844 

รวม 159 1,065 1,101 5,672 
 ที่มา : ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม่ ส้านักงานจังหวัดเชียงใหม ่

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1 น้้า 
  จังหวัดเชียงใหม่เป็นพ้ืนที่ตอนบนของประเทศ มีแหล่ง กักเก็บน้้าเป็นจ้านวนมาก  

ส้ าหรับ ใช้ ในการชลประทาน การ เกษตร  และการ อุป โภคบริ โภค เขื่ อน เก็บน้้ า ขนาดใหญ่  
ในจังหวัดเชียงใหม่ ส้าคัญ ได้แก่ 

  1) เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ที่ต้าบลช่อแล อ้าเภอแม่แตง มีความจุที่ระดับเก็บกัก
จ้านวน 265 ล้านลูกบาศก์เมตร (พ้ืนที่ชลประทานของอ่างเก็บน้้าแม่งัดสมบูรณ์ชล 30,000 ไร่  และพ้ืนที่
ชลประทานของฝายแม่แฝก 70,000 ไร่) 

  2) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ตั้งอยู่ที่ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด มีความจุที่ระดับ 
เก็บกัก จ้านวน 263 ล้านลูกบาศก์เมตร (พ้ืนที่ชลประทาน ประมาณ 175,000 ไร่)  มีวัตถุประสงค์            
เพ่ือการชลประทาน ป้องกันอุทกภัย การประมงการประปา และใช้อุปโภคบริโภค 

  3) โครงการส่งน้้าแม่แตง ตั้ งอยู่ต้าบลแม่แตง อ้าเภอแม่แตง มี พ้ืนที่ โครงการ 
174,238 ไร่ พ้ืนที่ชลประทาน 148,102 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ฝั่งขวาของล้าน้้าปิง              
ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีการชลประทานเพียงพอแก่การท้านาและปลูกพืชอ่ืนๆในฤดูแล้ง 

  4) ฝายขนาดกลาง จ้านวน 31 แห่ง อาทิเช่น ฝายดอยอ่างขาง ฝายแม่สาว  
ฝายเชียงดาว อ่างเก็บน้้าห้วยหยวก ฝายเหมืองใหม่ อ่างเก็บน้้าแม่ตูบ เป็นต้น 
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  5) โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจ้านวน 6 แห่ง คือ ระบบส่งน้้าฝายแม่สานาเลา  
ต้นผึ้ง แม่แขะ แม่ขอดนอก บ้านสันนกแก้ว  ห้วยแม่หาง 

  6) โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ้านวน 11 แห่ง อาทิ  เช่น 
ศูนยศ์ึกษาและพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ (ดอยสะเก็ด) ฝายแม่ปาด (แม่แจ่ม)บ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยค้า (เวียงแหง) 

8.2 ป่าไม้ 
 - ทรัพยากรป่าไม้ เป็นทรัพยากรที่มีความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในด้านอ่ืนๆอย่างเด่นชัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอ่ืนใน 
หลายด้าน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  ซึ่งส่งผลต่อเนื่องถึงสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพซึ่งหมายถึง ความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ รวมไปถึงการดูดซับน้้า
ในพ้ืนที่ป่าต้นน้้า และปัญหาดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภทประกอบด้วย ป่าดิบเขา                
ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ 
ประกอบด้วย  ป่าธรรมชาติ  สวนป่า  และป่าฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ  โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๒,๒๒๒,๒๖๕.๘๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒ ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยแนวโน้มลดลงจากอดีต การลดลง
ของพ้ืนที่ป่าเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน การตัดไม้เพ่ือการค้า  รวมทั้งนโยบาย           
ของรัฐที่เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การให้สัมปทานการท้าไม้ การก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการเกิดไฟป่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 ภูเขา 
 - จังหวัดเชียงใหม่มีภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย คือ “ดอยอินทนนท์” มีความสูงจาก

ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ ๒,๕๖๕ เมตร นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ที่มีความสูง รองลงมาอีก             
หลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๒,๒๘๕ เมตร) ดอยหลวงเชียงดาว 
(ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง ๒,๑๗๐ เมตร) ดอยสุเทพ (ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง 
๑,๖๐๑ เมตร) 
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8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ 
 จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์ปิโตรเลียมภาคเหนือ (บ่อน้้ามันฝาง) ซึ่งเป็นบ่อน้้ามันดิบบนดิน          

แห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันมีบ่อน้้ามันดิบ 4 บ่อ และส้ารวจเพ่ิมอีก 1 บ่อ สามารถผลิตน้้ามันดิบ           
ได้วันละ 750 บาเรล น้้ามันดิบที่ผลิตได้ทั้งหมดจะส่งเข้าโรงกลั่นฝางเพ่ือกลั่นเป็นน้้ามันส้าเร็จรูป 1,400
บาร์เรลต่อวัน ส่วนใหญ่จะได้น้้ามันดีเซลและน้้ามันเตา เพ่ือใช้ในภารกิจของกระทรวงกลาโหมเป็นหลัก  
และศูนย์ปิโตรเลียภาคเหนือ สังกัดกองส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม กรมการพลังงาน มีบ่อน้้าพุร้อน และ            
บ่อน้้าร้อน จ้านวน 12 แห่ง สามารถพัฒนาและแหล่งท่องเที่ยว เช่น น้้าพุร้อนสันก้าแพง  อ้าเภอสันก้าแพง  
น้้าพุร้อนโป่งเดือดป่าแป๋  อ้าเภอแม่แตง น้้าพุร้อนฝาง  อ้าเภอฝาง  เป็นต้น 

 ที่มา : ศูนย์ปิโตรเลยีมภาคเหนือ (บ่อน้้ามันฝาง) 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

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

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) แผนพัฒนาภาคเหนือ (พ.ศ. 2560 – 2565) ฉบับทบทวน 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5  ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ รวมตลอด
ถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กลไกประชารัฐ หลักการบริหารราชการแผ่นดิน 
Thailand 4.0 และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยค านึงถึงแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กันในทุกระดับทุกมิติ เพ่ือการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่การพัฒนาประเทศเพ่ือให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังวิสัยทัศน์ของแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีรายละเอียดของแผนพัฒนาระดับมหภาค ดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
       ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรร ค์ 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ  และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ  มีความมั่นคง 
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง 
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ 
ความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน 
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง 
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

 



- 23 - 

 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน 
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถ 
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต เพ่ือให้ 
สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ 
ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค  
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน เกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

          อนาคตประเทศไทย ปี พ.ศ. 2580 มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ
มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
มีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยค านึงถึงความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน  
ของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ จึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ดังนี้ 

         ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ 
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก  
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ  
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่
รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต  และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 
รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนา คต และ  
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และ 
การจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ  
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มี เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ 
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร 
ที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่
เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป 
อย่างแท้จริง 
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๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างาน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัล 
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้าง จิตส านึก 
ในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ ชัดเจน  
มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและ 
เ อ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่ เลือกปฏิบัติและ 
การอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) 

 การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ในระยะที่ผ่ านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับ  
การเปลี่ยนแปลงหลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง  
ในประเทศ การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยี การก่อการร้ายข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคง  
ประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ทั้งปัญหาคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม 
ผลิตภาพการผลิตต่ า และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาที่ค านึงถึงการวางรากฐานของประเทศในระยะยาว 
ทั้งในด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี 

  ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคน  
ในอีก 20 ปีข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
และต่อเนื่องไปสู่แผนพัฒนาฉบับต่อๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่ งผลส าเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียงการประกาศใช้  
แต่เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
ส าคัญ ได้แก่   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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 ส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 6 ปีที่จะส่งผล
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ประกอบด้วย 

1. ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  9-11 เพ่ือให้
การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี 
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล
และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อมิติอ่ืน ๆ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพและมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งไปสู่ความมั่นคง 
มั่งค่ัง และยั่งยนืของประเทศอย่างแท้จริง 

2. ค านึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลังส าคัญ 
ในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้านและ  
มีโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพของการศึกษาอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต  
ของคนและครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  
ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพ่ือก้าวสู่การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างคนให้ใช้และอยู่กับสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2580” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบ 
ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 6 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ  
มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการ 
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการ
เพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของ กลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้  
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรมนับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในระยะต่อไป 
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6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมาย 
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน  แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงและได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุม
หลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่าน ๆ มา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญใน
ระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญในด้านต่าง ๆ  
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 6 ปี (พ.ศ.2560 - 2565) ซึ่งเป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวม ประกอบด้วย (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทย 
ที่สมบูรณ์  (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) มีความมั่นคง 
ในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   

 แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่จะเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติโดยได้ก าหนด
แผนงาน/โครงการกลุ่มส าคัญ ๆ ที่ต้องด าเนินการในระดับแผนงานและโครงการส าคัญ (Flagship Program) ของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติโดยใช้กลไกแผนเฉพาะด้านยุทธศาสตร์
กระทรวง แผนการพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
ในการขับเคลื่อนตามแนวยุทธศาสตร์นั้น ๆ ให้บรรลุผล โดยจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ 
ประเด็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และมีการก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบเชื่อมโยงที่สามารถ
สะท้อนถึงผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาได้อย่างแท้จริง ซึ่งในช่วงต่อจากนี้ไประบบการจัดสรรงบประมาณ 
การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน กฎระเบียบเรื่องวินัยการเงินการคลัง
ภาครัฐ และระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือการรองรับความท้าทายในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ในขณะเดียวกันแนวทางการพัฒนา ซึ่งเป็นรายละเอียดภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง  
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10 ยุทธศาสตร์นั้นได้ก าหนดให้ครอบคลุมในหลากหลายประเด็นและแนวทางการพัฒนาเฉพาะด้าน  ซึ่งหน่วยงาน
รับผิดชอบได้ก าหนดไว้แล้วภายใต้แผนเฉพาะด้านหรือก าลังด าเนินการ  ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการบูรณาการประเด็น
การพัฒนาและเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเกิดการต่อยอดให้สามารถด าเนินการได้สัมฤทธิ์ผล 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ก าหนดแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมืองที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและสาขาการผลิต
และบริการเป้าหมายที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนลงไป เพ่ือก ากับให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด  
ภาค และเมืองเกิดผลสัมฤทธิ์โดยสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของประเทศ  และได้ก าหนดประเด็นและแนวทางที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอ 
โดยมุ่งเน้นในเรื่องที่มีความชัดเจนและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ซึ่งนับว่าเป็นทั้งช่วงเวลาส าคัญของการปฏิรูป
ประเทศและวางรากฐานเพ่ือการพัฒนา ในระยะยาวให้มีความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  

 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 การก าหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ โดยค านึงถึงการด าเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13, 14 

และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดท า
เป้าหมายและตัวชี้วัด ในรายละเอียดมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านมาเพ่ือให้ก ากับและเชื่อมโยงกับการก าหนด
เป้าหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่าง ๆ 
ต้องแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายที่เป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลัก ๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลัก ๆ ประกอบด้วย (1) คนไทย 
ที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็น
พลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ 
ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ  มีวิถีชีวิตที่พอเพียง  
มีความเป็นไทย (2) การลดความเหลื่อมล า้ทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 (3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง
และแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูง
ภายในปี 2580 ส าหรับมิติที่ (4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน ้า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ เพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น 
และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้ง 
ทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐาน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น และ (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้  
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กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง  
เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาว ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี  

 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับที่ 12 ถูกก าหนด 

จากยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุ ที่จะเป็นการวางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนา 
ในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทาง ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด  ที่ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนา  
และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการแก้ปัญหาส าคัญที่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่าง ๆ และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง 
รวมทั้งประเด็นร่วมที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อเนื่องกันไป
ตลอด 20 ปี  

 ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีจ านวน 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจน ในแผนพัฒนาระยะยาว เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจ าเป็นต้องมีการก าหนดและปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อม 
ในช่วงเวลานั้นๆ จึงจะสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการก าหนด
กรอบที่เป็นประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการ การพัฒนากลุ่มเป้าหมายและการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์ ภายใต้ 
การก าหนดและการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน และ (6) ยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยและประกอบกับอีก  
4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้านให้สัมฤทธิ์ผล 
ประกอบด้วย (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
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 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
 1. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย  
     เศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้า ยังมีแนวโน้มขยายตัวช้าและมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบ

เศรษฐกิจและการเงินโลกในเกณฑ์สูง ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ ความไม่แน่นอน
ของการปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินของมหาอ านาจทางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของไทย นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าก่อให้เกิด
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมทั้งภาคการบริการและการท่องเที่ยว ท าให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
แข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าดังกล่าวจะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยง
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคให้สนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าร่วมกัน ทั้งนี้ ปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลต่อ
เศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ 

1.1 ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่ง
วัตถุดิบ แรงงาน และตลาดที่มีก าลังซื้อ ทั้งบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียจะเป็นศูนย์กลาง
พลังอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก มีการไหลเข้าของการลงทุนในภาคการผลิตสูงโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ยานยนต์และชิ้นส่วนและเป็นห่วงโซ่การผลิตที่ส าคัญของโลก หรือเป็น “โรงงานผลิตแห่งเอเชีย” เพ่ือส่งออกสู่ตลาดโลก 
และดึงดูดให้ประเทศมหาอ านาจเดิมเข้ามารวมกลุ่มและขยายบทบาททางเศรษฐกิจในภูมิภาคมากขึ้น ผ่านการผลักดัน
ให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม ่ทั่วโลกเพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง เป็นต้น 

1.2 ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เช่น Application ทางการเงิน Crowd Funding และ Financial 
Platform เป็นต้น ประกอบกับการเปิดเสรีภาคการเงินในอาเซียน ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดัน 
ให้ภาคการเงินของไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

1.3 การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ทั้งในภาคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ 
ภาคการเงิน ซึ่งเป็นโอกาสที่ส าคัญหลายประการ อาทิ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ทุน แรงงานอย่างเสรี การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ซึ่งท าให้ภาคการผลิตสามารถขยายตลาดและพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็งมาก
ขึ้น รวมทั้งการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
ให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า การลงทุน การเงิน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในขณะที่การแข่งขัน
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะสูงขึ้น 

1.4 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและมีการรวมกลุ่ม 
ทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพ่ือขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสที่เปิดกว้างขึ้น ส าหรับ
การค้าและการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะรุนแรงขึ้นทั้งในรูปของกลุ่มประเทศและส าหรับแต่ละประเทศ 

 
 
 
 
 
 



- 33 - 

 
 2. การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจส้าคัญต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด้ารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย  

  2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา 
เพ่ือตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอุตสาหกรรมใหม่ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว  
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งรูปแบบและกระบวนการประกอบธุรกิจบริการ 
จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการมีวัฎจักรชีวิตสั้นลง การแข่งขันในตลาดอยู่บน
ฐานของการใช้นวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมด้านตลาดและการบริหาร
จัดการ ถ้าภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมปรับตัวไม่ทัน อาจสูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันได้ ในขณะเดียวกันจะสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตทีท่ าให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.2 มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดการพัฒนาเทคโนโลยีจะส่งผล
ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคนในช่วงที่ ผ่านมาการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ท าให้รูปแบบการผลิต การด าเนินธุรกิจ 
และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างรวดเร็ว มนุษย์สามารถสื่อสารทั้งภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน 
การท าธุรกิจและธุรกรรมบนโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น 

2.3 การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมี ความสามารถเฉพาะทาง  หรือมีทักษะ
หลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น  

2.4 เกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีความเหลื่อมล้ า
ของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อมล้ าของผู้ประกอบการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน เป็นต้น  

 3. สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก  
3.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต 
3.2 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค 

 4. สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก 
      วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 ได้ก าหนดทิศทางการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ภายใต้กระแสการแข่งขันการค้าที่เข้มข้น  
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4.1 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 
169 เป้าประสงค ์

4.2 ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น ส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยต้องด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในการใช้
ประเด็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเงื่อนไขส าหรับก าหนดมาตรฐานสินค้าในการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อภาคการส่งออกของไทย แต่ก็อาจสร้างโอกาสส าหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดของเสีย เป็นต้น 

4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น  ส่งผลต่อ
การผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านน้ าและอาหาร 

5. สถานการณ์ความม่ันคงโลก  
5.1 ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

รวมทั้งการใช้อ านาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค 
5.2 ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล 

และภูมิรัฐศาสตร์ เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร 
5.3 อาชญากรรมข้ามชาติ มีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ

พัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น 
5.4 การก่อการร้ายก าลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่มากข้ึน 

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
1. สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย  

1.1 ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จในระดับที่น่าพอใจทั้งในด้าน
การสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต การสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต  
การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้เศรษฐกิจไทย
มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วในปี 2579 ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โครงสร้าง
เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของฐานการผลิต 
ที่มีความแข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ 
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1.2 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 และในช่วง 4 ปีแรก

ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลดลงของขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคการผลิต ซึ่งจะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปและมีแนวโน้มที่จะ
ท าให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถยกระดับการพัฒนาออกจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่เริ่มแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนที่ส าคัญของ
เศรษฐกิจไทยประกอบด้วย เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนมากขึ้น การส่งออกของไทยปรับตัวลดลง
ทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ลงทุนซึ่งเป็นทั้งปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะสั้นและ
ปัจจัยในการเพ่ิมศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวชะลอตัวลงมาก เสถียรภาพเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 

1.3 จุดอ่อนที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑ์ต่ าและมีความผันผวนมากขึ้นในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 รวมทั้งแนวโน้มการลดลงของขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคการส่งออกและความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดช่วงระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา 
สะท้อนถึงจุดอ่อนที่ส าคัญ ๆ ของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และ
ปัจจัยทางด้านการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ประกอบด้วย  อุปสงค์ในประเทศยังมีจ ากัดเมื่อเทียบกับ
ขีดความสามารถในการผลิตท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังต้องพ่ึงพิงอุปสงค์ในตลาดโลก มาตรการของภาครัฐในการ
เพ่ิมอุปสงค์ภายในประเทศ (Domestic Economy) การขาดการลงทุนที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากปัจจัยแรงงานลดลง  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิต (Total Factor Productivity: TFP) ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศรายได้ปานกลาง ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างการผลิต ภาคการเงินและการคลังยังไม่สามารถสนับสนุน 
การด าเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตได้อย่างเต็มที่ และการบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคยังมีข้อจ ากัด 
ที่ส าคัญ ๆ หลายประการ 

1.4 ปัจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประกอบด้วย  

1) การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 
2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการขยายตัว

ของเศรษฐกิจไทย 
3) การแข่งขันในตลาดการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้างแรงกดดันต่อการส่งออก

ของไทยอย่างต่อเนื่อง 
4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้าน (1) การเพ่ิมขึ้นของ

ขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมข้ันต้นในประเทศ 
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  2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

    การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ าและการบริหารจัดการงานวิจัยขาด
การบูรณาการให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก
ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า โดยภาคการผลิตที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
อาทิ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีข้อกัด ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ขาดแคลนนักบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต
และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยภาคเอกชนไม่เข้ามาลงทุนในขั้นการแปลงงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีความเสี่ยงและต้องใช้เงิน
ลงทุนสูงซึ่งสะท้อนจากดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ดังนั้น ถ้า
ประเทศไทยจะด าเนินการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบเดิม จะท าให้การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
ล่าช้าไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีโลก ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ตาม
เป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

3. สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย  
3.1 โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที ่12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 

3.2 คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยแต่ละกลุ่มวัยยังมีปัญหาส าคัญที่จะส่งผลต่อการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต ทั้งเรื่องพัฒนาการและสติปัญญาตั้งแต่วัยเด็ก การขาดทักษะ
ความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศ  ปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายภาครัฐ กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย 

3.3 ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูง ส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ 

3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 
3.5 คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต 
3.6 รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่ายของระบบ

หลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
3.7 คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีวินัย 

ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ 
3.8 ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน  

ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น มีการฟ้ืนฟู สืบสานและ 
สร้างสรรค์พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์  
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิต เพ่ือสร้าง
คุณค่าตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้า การลงทุนและ
บริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และ
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญ
ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคม
ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่  
มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่น
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอัตตลักษณ ์ 
2. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ

พ่ึงพากันในชุมชนได้  
4. เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ า ป่าต้นน้ า และ

ปัญหาหมอกควัน  

เป้าหมาย  
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง  
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ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต 
ทาง เศรษฐกิ จของ 
ภาคเหนือ  

639,691 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี 2559) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ 3.0 

สัมประสิทธิ์ความไม ่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)  
ในการกระจายรายได้ 
ภาคเหนือ  

0.417  
(ปี ๒๕๖๐) 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

ลดลงต่ ากว่า 
0.417 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรม 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
รายได้การท่องเที่ยว 
ภาคเหนือ 
 

๑๕๘,๗๗๑ 
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๒.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑๒.๐ 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่  

(๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่  จังหวัดสุโขทัย และก าแพงเพชร  
(๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี 
(๔) กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/
เชิงสุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
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(1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ที่มีมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
(2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้า

และบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบ การสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริม 
การจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่อง เที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์  

(3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาค เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและบริการ
รูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 

(5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด ทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาด
กลุ่มใหม่ท่ีมีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 

(6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่าน ก าแพงเพชร  
ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์” หรือเอกลักษณ์ของเมือง 
รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เมืองให้มีคุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 

2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กลุ่มอาหารและสินค้า 
เพ่ือสุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวั ดเชียงใหม่ 
เป็นศูนย์กลางและขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 

(1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการน ามาใช้ 
เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 

(2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็ น Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 

(3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความ
แตกต่างโดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Style สินค้าหัตถกรรม และของ 
ที่ระลึกต่างๆ ที่เน้นคุณภาพทั้งการออกแบบและการใช้งาน 
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(4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
(5) เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC 
และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
มูลค่าการค้าชายแดน 
ภาคเหนือ 

๑๕๒,๐๔๘ 
ล้านบาท 

(ปี ๒๕๕๙) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๕.๐ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๕.๐ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๕.๐ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๑๕.๐ 

ขยายตัว 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๑๕.๐ 

อัตราการขยายตัว 
ของการผลิตสาขา 
อุตสาหกรรม 
ภาคเหนือ 

๑๑๖,๓๗๓ 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้อง

และสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อ
กับระบบหลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ แนวตะวันออก-ตะวันตก รวมทั้ง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยง 
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและ
พ้ืนที่เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการ
จัดท าแผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข.  
โดยพิจารณาขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย (อ าเภอเชียงของ) 

และเมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ  
โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง พัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน  
รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบการด าเนินธุรกิจ 
ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อกีดกัน 
ทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่น  
ที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 

5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศ 
เพ่ือนบ้าน และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน  
บนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ของพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยง 
สู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการขยายตัว 
การผลิตภาคเกษตร 
ภาคเหนือ 

๙๙,๗๒๐ 
ล้านบาท 

(มูลค่า CMV 
ปี ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๔.๐ 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์ สนับสนุน 
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจากการใช้สารเคมีที่มีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทาง
การกระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค 
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2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (๑) การแปร

รูปพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม ค าฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน  
(๒) การแปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์  โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้า
เกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการน าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
จากพืชและสัตว์มาผลิตพลังงานทดแทน 

3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตร
ชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน า
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงานทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์  
แปรรูปเพ่ือเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์
สูงสุดและช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพ  
ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจการผลิตแก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่ง
พ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับศักยภาพและ  
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต 

5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาด การใช้ประโยชน์จากข้อมูล  
แหล่งเงินทุน และเทคโนโลยี 

6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชน พัฒนานวัตกรรม 
ส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์โดยเกษตรกร 

7) พัฒนาแหล่งน้ า เ พ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่ เชื่อมโยง เ พ่ือใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมี

ส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
สัดส่วนคนจน 
ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๙.๘๓ 
(ปี ๒๕๕๙) 

ไมเ่กิน 
ร้อยละ ๘.๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๘.๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๘.๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๘.๐ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ ๘.๐ 

สัดส่วนผู้สูงอายุที ่
เข้าถึงบริการดูแล 
ผู้สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 
ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๐.๖๗ 
(ปี ๒๕๕๙) 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕.๐ 

เพ่ิมข้ึน 
ไม่ต่ ากว่า 

ร้อยละ ๕.๐ 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย โดยด าเนินการในรูปของ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มี
รายได้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพและมีปัญหา
ความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 

3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้ง
แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 

4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่าย  
การคุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน ้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน ้า 

อย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื นที่เกษตรให้ท่ัวถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อ 
พ้ืนที่ภาคเหนือ 

ร้อยละ ๕๒.๕ 
(ปี ๒๕๕๙) 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพ้ืนที่
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพ้ืนที่
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพ้ืนที่
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 
๕๘.๐ 

ของพ้ืนที่
ภาค 

ไม่ต่ ากว่า 
รอ้ยละ ๕๘.๐ 
ของพ้ืนที่ภาค 

จ านวนวันที่มีค่าฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก 
(PM1๐)  
เกินมาตรฐาน 
ของภาคเหนือ 

๓๘ วัน 
(ปี ๒๕๕๙) 

ไม่เกิน  
๑๕ วัน 

ไม่เกิน  
๑๕ วัน 

ไม่เกิน  
๑๕ วัน 

ไม่เกิน  
๑๕ วัน 

ไม่เกิน  
๑๕ วัน 

 
แนวทางการพัฒนา 
1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่ าต้นน้ าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นฐาน
ทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ าควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 

2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม และน่าน และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ 

3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการท า
การเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดการ

พัฒนาในระยะ 5 ปี ข้างหน้าโดยพิจารณาจากทั้งนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับชาติและรัฐบาล ศักยภาพของพ้ืนที่และ
ปัญหาความตอ้งการของประชาชน โดยได้ก าหนดประเด็นส าคัญที่เป็นธงน า (flagships) ของการพัฒนาที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ให้ความส าคัญ ไดแ้ก่ การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างสรรค ์เกษตรมูลค่าสูง อุทยานอาหาร 
ศูนยก์ลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ หัตถกรรมสร้างสรรค ์บริการสุขภาพ และเมืองสีเขียว ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนให้
การพัฒนาดังกล่าวประสบความส าเร็จซึ่งต้องอาศัยพ้ืนฐานความเข็มแข็งจากระดับจังหวัด ได้แก่ ความเข้มแข็งทาง
สังคม การสร้างความมั่นคง การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์และการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังกล่าว 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายส าคัญอ่ืนๆ ของรัฐบาล 
ดังนี้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นั้น กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือซึ่งก าหนดเป้าหมายที่จะ“พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรคม์ูลคา่สูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” เมื่อพิจารณาถึงทิศทางการพัฒนา
ภาคเหนือ จะเห็นได้ว่าแนวทางการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ล้วนแล้วแต่มีความสอด
รับกับการพัฒนาระดับภาคท่ีก าหนดไว้ ถือเป็นการแปลงยุทธศาสตร์และถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาระดับภาคลงมา
สู่การขับเคลื่อนในระดับกลุ่มจังหวัด ส าหรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New engine of growth) ของรัฐบาลด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิงเปรียบของ
ประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมให้เป็นความได้เปรียบเชิง
ในแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้น จะเห็นได้ว่า
จากกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture, and Bio-tech) 
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness and Bio-Med) 
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณอั์จฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

(Smart Devices, Robotics and Mechatronics ) 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IoT, Artificial Intellegence and Embedded Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture and 

High Value Services) 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาส าคัญที่สนับสนุนและสอดรับกับทิศ

ทางการพัฒนาของประเทศใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ และกลุ่มอุตสาหกรรรมสร้างสรรค ์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

ขณะเดียวกัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยังได้ยึดปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นวาระส าคัญของการก าหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนได้ 
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ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

กลุ่มจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล้าปาง ล้าพูน 

เมืองท่องเที่ยว
สู่สากล 

ท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยว 
เชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยว 
เชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

ท่องเที่ยว 
เชิงอารยธรรม 
และสร้างสรรค์ 

Food Valley เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย (พืชผัก
เมืองหนาว ล าไย มะม่วง 
กาแฟ สมุนไพร/ไก่ประดู่

หางด า นมพรีเมียม) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 

(กระเทียม 
ถั่วเหลือง 
งา กาแฟ) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 

(ข้าว ข้าวโพดหวาน 
สับปะรด) 

เกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย 
(ล าไย มะม่วง 
ข้าว กระเทียม) 

Green City พ้ืนที่ป่าไม้  ลุ่มน้ าปิง 
เขตเมืองเก่า 

/ย่านชุมชนอนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ลุ่มน้ าสาละวิน 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
ลุ่มน้ าวัง 

เขตเมืองเก่า 
/ย่านชุมชนอนุรักษ์ 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
เขตเมืองเก่า 

/ย่านชุมชนอนุรักษ์ 

Northern 
Landport 

สนามบินนานาชาติ 
ศูนย์กลางการค้า 

การลงทุน 

ด่านการค้าชายแดน โลจิสติกส์ทางบก 
และทางราง 

นิคมอุตสาหกรรม 

Health  
and  

Wellness 

1. ศูนย์กลางการแพทย์ 
    - ทันตกรรมของภูมิภาค  
2. สปาและการนวดสุขภาพ  
3. การพ านักระยะยาว  
4. เครื่องส าอางสมุนไพร  
5. น้ าพุร้อน  

1. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ  
2. ผลิตภัณฑ์สปา  
3. น้ าพุร้อน  

1. ภูมปิัญญา 
    การแพทย์แผนไทย  
    สมุนไพร  
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ  
3. น้ าพุร้อน  

1. ภูมิปัญญา 
    การแพทย์ 
    แผนไทย  
2. ชุมชนท่องเที่ยว 
    เชิงสุขภาพ  

 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

“ยกระดับการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการเกษตร สู่ฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับห่วงโซ่อุปทานของโลก” 

ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ภาพรวมเพ่ิมขึ้น

ไม่น้อยกว่า 3% 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (Gross Provincial Cluster Product: GPCP) ของเศรษฐกิจ

มูลค่าสูง มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 5% ของ GPCP ภาพรวม 
3. การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นความโดดเด่นและ 

เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

วัตถุประสงค์ 
1. สร้างแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวที่ผสมผสานความสูงเด่นของสัมพัสมนุษย์และเทคโนโลยี 
2. เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
3. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการตลาดที่เน้นการเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทาง (Destination) 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (ล้านบาท) 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพ่ิมข้ึน (คน) 

แนวทางการพัฒนา 
1. ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และขอบเขตและเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
3. เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 
4. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. พัฒนากิจกรรมและมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่ Smart City 
2. เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนของภาคเหนือ เชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. พื้นที่การพัฒนาแบบ Smart City (แห่ง) 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเครือข่าย 
4. พัฒนาและเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 
5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิต การจัดการและการค้า 
6. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7. พัฒนาระบบการตลาดช่องทางการตลาดและส่งเสริมการค้าการลงทุน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร 
2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตผลการเกษตร 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
ร้อยละของมูลค่าเพ่ิมเฉลี่ยที่สูงขึ้นของสินค้าเกษตรที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
2. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
3. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันการเกษตร 
4. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 
5. ส่งเสริมการแปรรูปที่ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
6. พัฒนาการขนส่งและระบบการบริหารจัดการสินค้า 
7. ส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้สินค้าเกษตร 
8. ส่งเสริมการบริโภค (Smart Consumer) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ด้านชีววิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. การเพิ่มมาตรฐานด้านสุขภาวะของกลุ่มผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนธุรกิจหรือสถานประกอบการประเภท Wellness ในกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
2. จ านวนผู้มีอายุยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. ส่งเสริมพัฒนาความพร้อมและศักยภาพคนและองค์ความรู้ 
3. สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน 
4. ยกระดับด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้และมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์ 
6. มุ่งสู่ศูนย์กลางด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 
1. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เกื้อหนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ

ภาคีเครือข่ายและการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 
3. เพื่อบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและสาธารณภัย 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
1. จ านวนวันที่มีค่าคุณภาพอากาศ (PM10) เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนพื้นที่ป่าต้นน้ าได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่/ปี 
3. จ านวนแหล่งน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีคุณภาพน้ า

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน/สถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้รับการเสริมศักยภาพ

และพัฒนากลไกการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณะภัย 

แนวทางการพัฒนา 
1. ป้องกันควบคุม แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
2. ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
3. บริหารจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขาที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
4. บริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนที่เสี่ยงให้สามารถปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน 
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                         แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

วิสัยทัศน์ : “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

 ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) :    

 1. เมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล :  
MICE CITY, Wellness City, SMART CITY 

 2. เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการคมนาคม
ขนส่ง : Northern Landport  

 3. เมืองแห่งเกษตรปลอดภัย : Northern Food 
Valley    

 4. เมืองศูนย์กลางการศึกษาระดับภูมิภาค : 
Education Hub  

 5. เมืองศูนย์กลางการแพทย์และบริการสุขภาพ : 
Medical and Health Hub  

 6. เมืองแห่งความหลากหลายทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม : Diversity of Nature and Culture 

พันธกิจ :    

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยว
และบริการสากล     

2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า
การลงทุนและการคมนาคมขนส่ง     

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งเกษตร
ปลอดภัย  

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา
ระดับภูมิภาค  

5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลาง
การแพทย์และบริการสุขภาพ  

6. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความ
หลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

 

 

เศรษฐกิจสมดุล 

            

     /         

            

             

       

         

     

       

      

            

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยั่งยืน 

 

สังคมน่าอยู่ 

การบริหารงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) (ต่อ) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน
และท้องถิ่น 

1. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง 
ด้านการท่องเที่ยว สินค้า
และบริการ 

2. เพ่ือสร้างการเชื่อมโยง 
ของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

1. รายได้จากการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

2. จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยว/สถาน
บริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA / 
(แห่ง) เพ่ิมข้ึน 

3. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉลี่ยของ
คนครัวเรือนในจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยว สินค้า และบริการ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกทางการท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมยกระดับมาตรฐานและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวบนฐานการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

5. ส่งเสริมและเชื่อมโยงการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาด
ทางการท่องเที่ยว 
 

2. การส่งเสริม
การเกษตร  
การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า 
การลงทุน  
สู่สากล 

1. ยกระดับการผลิต
สินค้าและบริการให้มี
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

2. สร้างรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าและ 
บริการในตลาด 
ที่เหมาะสม 

1. อัตราการขยายตัวของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมจังหวัด (GPP) 
เพ่ิมข้ึน 

2. รายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร
และสินค้าชุมชน 

3. รายได้จากการ 
จ าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP เพ่ิมข้ึน 

1. ส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร ผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ 

2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ย ก ร ะดั บ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
ประกอบธุรกิจ 

3. ส่ ง เสริ มและพั ฒนาศั กยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการผลิต และการ
ประกอบธุรกิจ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยง
การผลิตและการประกอบธุรกิจสู่
ระดับสากล 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) (ต่อ) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา 

3. การเสริมสร้าง
สังคมให้มี
คุณภาพ   
คงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนทุกกลุ่มวัย 

2. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
 

1. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน
ลดลง 

2. ค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ลดลง 

3. คนอายุ 15 – 60 ปี 
เต็ม มีอาชีพและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

4. อัตราการว่างงานลดลง 

1. พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของ
ภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่าย
ด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 

3. ส่งเสริมคณุธรรม จิตสาธารณะ 
และประชารัฐ 

4. เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะ
ให้เหมาะสมตามช่วงวัย และ
ความหลากหลายของประชากร 

6. ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การส่งเสริม 
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
ให้สมบูรณ ์
โดยใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. ป้องกันและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและสร้าง
ระบบการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วมใน
รูปแบบของเครือข่าย 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการใช้ประโยชน์
และแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. การสร้างจิตส านึก
สาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

5. พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการของเสียและ
พลังงาน 

1. พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนวันที่มีคุณภาพ

อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ลดลง 

3. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึน 

6. สัดส่วนขยะมูลฝอย/
ของเสียที่น ากลับมาใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

1. ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
ฟ้ืน ฟู ให้ อยู่ ใ นสภาพสมบู รณ์ 
สามารถอ านวยประโยชน์ ได้ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิด
มลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะ
แ ล ะ ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ใ ห้ มี
คุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

3. ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึก
ของชุมชนในการอนุรักษ์  
หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร 
อย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 

4. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์
พลั งงาน และการใช้พลั งงาน
ทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2565) (ต่อ) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็น 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี วัด แนวทางการพัฒนา 

5. การเสริมสร้าง
ความมั่นคง 
ความปลอดภัย 
และความสงบ
สุขของ
ประชาชน 

1. ชุมชนเข้มแข็ง สังคม
เมืองปลอดภัยและ 
สงบสุข 

2. พ้ืนที่ชายแดนมีความ
มั่นคง สงบสุข 
 

1. สัดส่วนคดีอาชญากรรม 
(ฐานความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิต ร่างกาย และเพศ) 
ลดลง 

2. สัดส่วนคดีอาชญากรรม 
(ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) 
ลดลง 

3. อั ตราผู้ เ สี ยชี วิ ตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทาง
บกลดลง 

4. ร้อยละของพ้ืนที่ความ
เสี่ ยงสู งต่อการเกิดสา
ธารณภัย ลดลงร้อยละ 3 

5. ร้อยละของคดียาเสพ
ติดรายส าคัญ (ฐาน
ข้อหาผลิตจ าหน่าย 
และครอบครองเพ่ือ
จ าหน่าย) เปรียบเทียบ
กับคดีที่จับกุมทั้งหมด
ลดลง 

6. ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
ปัญหายาเสพติด ลดลง
ร้อยละ 5 

7. ร้ อยละที่ เ พ่ิ มขึ้ นของ 
คดีการจับกุมการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุ ษย์ แล ะความผิ ด 
ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง ต า ม
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความ
มั่นคงภายใน มุ่งเน้นการ 
บูรณาการความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาภัยคุกคามด้านความม่ันคง
ทุกรูปแบบ  

2. เพ่ิมประสิทธิและความพร้อม
ด้านความมั่นคงตามแนว
ชายแดน 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด โดยใช้กลไกประชารัฐ   

4. เ พ่ิมประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมเ พ่ือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
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1.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจงัหวัดเชยีงใหม ่(พ.ศ. 2561 – 2564) 

วิสัยทัศน์ : “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื นฐานของความเข้าใจในปัญหา 
และศักยภาพของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม 
จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ 

3. ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
เพื่อรองรับ 
การพัฒนา 

1.1 ระบบ
สาธารณูปโภค     
การคมนาคมขนส่ง 
มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  

1. พัฒนาโครงสร้าง  
พื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง 
ที่จ าเป็น 
 
 
 
 

1. พัฒนาเส้นทางการคมนาคมและขนส่งทั้งทาง
ถนน สะพาน ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความ
จ าเป็นและความต้องการของคนในท้องถิ่นมีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม การสร้างงานและกระจาย
รายได้อย่างท่ัวถึง  

2. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของถนนให้ได้
มาตรฐานที่ด ีมีความปลอดภัยในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า  จัดให้มี ไฟสัญญาณจราจร  ป้าย
เส้นทาง ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่เหมาะสมเพียงพอ 
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการคมนาคมขนส่งทาง
น้ า  

2. พัฒนาบริหาร 
จัดการโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ให้สามารถใช้วางแผน
ตัดสินใจในการพัฒนาได้ตามล าดับความส าคัญ 
ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ สามารถก าหนดแนวทางในการใช้
ประโยชน์ร่วมกันระหว่างท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
และคุ้มค่าต่อการลงทุน 

2. จัดท าผังเมือง ข้อบังคับการใช้พื้นที่  เพื่อก าหนด
นโยบายและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร
บ้านเรือน โรงงานและการวางแผนพื้นที่เพาะปลูก  
โดยได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

3.  ผลักดันให้เกิดระบบการให้บริการขนส่งสาธารณะ
และขนส่งมวลชนที่เช่ือมโยงกับท้องถิ่นอื่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของ
ประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในและ
ต่างประเทศ 

1.2  ภาคเกษตรกรรม
สามารถสรา้ง
มูลค่าเพิม่และมี
การกระจาย
รายได้   อย่าง
เหมาะสม 

3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางการ 
เกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
ให้แก่ผลผลิต 
ทางการเกษตร 

1. ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคด้านการเกษตร
และชลประทาน เพื่อการเกษตรให้สามารถป้องกัน
และบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งที่มีต่อภาค
เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ปรับปรุ งและพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่มและลดค่าใช้จ่ายในการกระจาย
สินค้า เช่น การจัดตั้งและดูแลตลาดกลางรับซื้อ 
ขาย     

3. พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทาง
การเกษตรอย่างมีส่วนร่วม  ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ตามแนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.1   ชุมชนยึดถือและ
ปฏิบัติตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
เกิดภูมคิุ้มกัน 
ทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้าง
ภูมิคุ้มกันระบบ
เศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อ
เป็นฐานการผลิตทางด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม บน
พื้นฐานวัฒนธรรมของชุมชนเป็นส าคัญ ตลอดจน 
การสนับสนุน ต่อยอดและขยายผลความส าเร็จ 
การพัฒนาโครงการหลวง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการเกษตร  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. ก า ร น า เ ท ค โ น โ ล ยี เ ข้ า ม า ใ ช้  เ พื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาค
การเกษตรในท้องถิ่น เช่น การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ 
การจัดเก็บรักษาผลผลิต การแปรรูปผลิตภณัฑแ์ละ
การให้บริการวิชาการด้ านการเกษตร  เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย เพื่อการบริโภคและการผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในชุมชน 

3. ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริมต่อยอดจาก
อาชีพเกษตรกร โดยการสร้างกลุ่มอาชีพ หรือ
สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างรายได้เสริมและ
ผลักดันให้เกิดการกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง 

4. ส่งเสริมการออมในทุกระดับชุมชนบนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและความพร้อมของชุมชน  

5. เสริมสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าชุมชนและ
สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

2.  การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ต่อ) 

2.2  ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและ
วิสาหกิจชุมชน  
ให้มีความพร้อม
แข่งขันและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

2. ส่งเสริมท้องถิ่นให้มี
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการท่องเที่ยว 
ในชุมชน มีความ
พร้อมแข่งขันและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน  

 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งกิจกรรม
ทางการท่องเที่ ยวเดิ มและเพิ่ มกิ จกรรมใหม่  เช่น  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ และเชิงนิเวศ  
ที่สอดคล้องกับวิถี ชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี  
บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม เหมาะสมกับศักยภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น  

2. ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อให้สามารถ
เตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านการท่องเที่ยวและวิสาหกิจชุมชนได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

3. สร้างการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ  เอกชนและท้องถิ่นที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้ เ ป็นที่ รู้ จัก 
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ   

 
 
 

3.  พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชุมชน  

1. พัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น ในด้านการ
บริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วย การตลาด การผลิต/
การบริการ การบริหารจัดการและการเงิน โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากร ทักษะแรงงาน การศึกษาและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่า ยกระดับการค้าและบริการให้ได้
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าอาเซียน   

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนมีอ านาจในการต่อรอง
การจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
ตลอดจนแสวงหาโอกาสทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศร่วมกันในลักษณะกลุ่มเครือข่าย โดยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

3. ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
การออกแบบเพื่อเพิ่มคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้า/บริการ การตลาด และการขายที่เช่ือมโยงสู่ตลาด
ภายนอก  
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ยุทธศาสตร์ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.1 ชุมชนมีจติส านึก
และมสี่วนร่วม 
ในการปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกนัและ
แก้ปัญหาในด้าน
การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ        
การอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

1. อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
โดยชุมชน 

1. พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม*  

2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
เช่น ปลูกป่าในพื้นที่ต้นน้ า พื้นที่สาธารณะ สร้างฝาย 
ต้นน้ าล าธาร โดยให้ชุมชนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการ
ริเริ่มด าเนินการและโดยภาครัฐ  

3. ก าหนดบทบัญญัติข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับ 
แต่ละพื้นที่  การก าหนดขอบเขตพื้นที่  (Zoning)  
อย่างเป็นรูปธรรม และน ากฎระเบียบมาบังคับใช้ 
อย่างจริงจัง ตลอดจนน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลการครอบครองพ้ืนท่ี 

4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการผลิตและบริโภคที่ส่ งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ  
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน แก้ไข
ปัญหาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

* เป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ 
จะด าเนินการแก้ไขในนามของส่วนรวม  (Collective 
action) ทั้งผ่านการใช้กระบวนการเวทีประชาคมเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงปัญหาร่วมกันและเพื่อระดมความคิดเห็น
ในการหาทางแก้ไข ทั้งใช้การลงมือลงแรงร่วมกันเพื่อแก้ไข
ปัญหา เช่น การปลูกป่า การท าแนวกันไฟป่า การรวมกลุ่ม
เป็นอาสาสมัครเพื่อลาดตระเวนและป้องกันการกระท าการ 
ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา หรือใช้การท าสัญญาประชาคม 
ในชุมชนโดยการก าหนดเป็นกฎกติกาของชุมชนหรือกฎบ้าน 
ฯลฯ เป็นต้น) 
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ยุทธศาสตร์ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

3.  การบรหิาร
จดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ชุมชนมีจติส านึก
และมสี่วนร่วม 
ในการปฏิบัต ิ
เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา 
ในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
การอนุรักษ ์
ระบบนิเวศ (ต่อ) 

2. ป้องกันและ
แก้ปัญหาขยะและ
มลภาวะในชุมชน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปัญหาน้ าเสีย ขยะมูลฝอย ปัญหาหมอกควันให้อยู่ 
ในเกณฑ์ที่ก าหนด โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถด าเนินการ
ด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ  
เอกชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   

3. ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เช่น  
การแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า  

4. การให้ความรู้เกี ่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ในชุมชน เพื่อลดปริมาณขยะมีการคัดแยกที่เหมาะสม 
มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีและสร้างประโยชน์จากขยะ 
ในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาแม่น้ าล าคลองไม่ให้เน่าเสีย 

5. สร้างองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดี
ในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะเพื่อน ามาเป็น
แบบอย่างแนวทางปฏิบัติ ขยายผลสู่ชุมชนและท้องถิ่นอื่น 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาคเอกชน เช่น 
การพฒันาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย  การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า  

3. ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
และการอนรุักษ์
พลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนและน างานวิจัยเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือกมาใช้ปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐและขยายไปยังภาคอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ 

2. ให้ความรู้ ปลูกจิตส านึก และสร้างแรงจูงใจของคนในท้องถิ่น
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน โดย
เปรียบเทียบให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ 4 : การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

  4. การอนุรักษ ์  
 ฟื้นฟูและ 
 สืบสาน   
 ศิลปวัฒนธรรม   
 จารีตประเพณ ี
 และภูมปิัญญา 
 ท้องถิ่น 

4.1 ชุมชนและองค์กร
ภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ ์ฟื้นฟูและ
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา 
อันเป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นของตน 
ให้ด ารงอยู่ได ้
อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในเชิง 
องค์รวม 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบค้นภูมิปัญญา/อัตลักษณ์
ท้องถิ่น เช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน เช่น การใช้
วัด สถานศึกษา พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ที ่เหมาะสม 
ในการจ ัดการเร ียนการสอน ศ ิลปว ัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจ โดยมุ่งเน้น
การปร ับปร ุงและใช ้งานแหล ่ง เร ียนรู ้เด ิมที ่ม ีอยู่ 
ให้สามารถใช้งานได้และมีความน่าสนใจ   

2. สร ้าง เคร ือข ่ายบ ุคลากรหร ือกลุ ่มบ ุคคลเกี ่ยวก ับ 
การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
แกนหลักในการศึกษา รวบรวมภูมิปัญญาในท้องถิ ่น 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

3. ส่งเสร ิม สนับสนุนให้เก ิดกิจกรรมการพัฒนาและ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ ่นสาขาต่างๆ 
เช ่น การจ ัดน ิทรรศการ  การเสวนา  การประช ุม 
ในชุมชน เพื ่อการแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้และสร้างกลุ ่ม
กิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชน 

1. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามค าสอน
ของศาสนา         

2. ปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับ
ครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันรากฐานให้เด็กและเยาวชน 
ในชุมชน นอกเหนือจากสถาบันการศึกษา เช่น รณรงค์
การใช้ภาษา/การแต่งกายล้านนา การอนุรักษ์อักษรเมือง 
ดนตรีพื้นบ้าน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในโรงเรียนฯ 
รวมถึงการอนุรักษ์ด้านสถาปัตยกรรมต่าง ๆ แห่งล้านนา 
มีการออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปะ  

3. ส่งเสริมชุมชนในการสร้างกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา
และคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน  

4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ของชนเผ่าในท้องถิ่น            

5. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันผลกระทบจากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน  

6. สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ 
ในด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ 4 : การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

4. การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูและ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (ต่อ) 

4.1 ชุมชนและองค์กร 
ภาคสังคมใน
ท้องถิ่น สามารถ
อนุรักษ ์ฟื้นฟูและ
สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูิปัญญาอัน
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นของตน 
ให้ด ารงอยู่ได ้
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

3.  เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่ภายนอก 

1. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสาร รายการ
โทรทัศน์ สื่อ online เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการรับรู้ 
ในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภายนอก เช่น 
การจัดกิจกรรมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ าเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้ 
ในวงกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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ยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

5.  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

5.1 กลุ่มเด็ก เยาวชน 
และผู้ใหญ่ ได้รับ
การส่งเสริม
การศึกษาและ 
การเรยีนรู ้
ตลอดชีวิต 

 
 
 
 

1. ส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

 
 
 
 
 

1. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ที่ เป็นการศึกษา 
ทั้งในระบบและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ เหมาะสมและเพียงพอส าหรับ
ประชาชน กลุ่มอาชีพและการรวมกลุ่มตามอัธยาศัย  

2. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการ
ทางการศึกษาและการศึกษาวิจัยของสถานศึกษา 
ในสังกัดและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลดความเหลื่อมล้ า
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและสร้างโอกาส 
ทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุกระดั บ  พัฒนา 
ความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

 
 
 
 

5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม 
ได้รับบริการและ
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง รวดเร็วและ
เป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง 

 
 

2. ส่งเสริมสุขภาวะที่
ดีของคนในชุมชน  

1. พัฒนาระบบสวัสดิการและบริการสุขภาพทางด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟู
สมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้ประชาชนในชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการได้สะดวกและทั่วถึง  

2. ส่งเสริมเครือข่ายด้านสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ควบคุม
โรคที่เป็นปัญหาส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ พัฒนา
ศักยภาพภาคีเครือข่ายในการป้องกันโรคและสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุกในชุมชน                 

3. สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นที่ยอมรับ
ในชุมชน  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

5. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
(ต่อ) 

5.2 กลุ่มผู้สูงอายุ  
คนพิการและ 
ผู้ประสบปญัหา 
ทางสังคม  
ได้รับบริการและ
สวัสดิการ 
อย่างทั่วถึง 
รวดเร็วและ 
เป็นธรรม  
บนพ้ืนฐานของ 
การพึ่งพาตนเอง 
(ต่อ) 

3.  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส  

1. ส ารวจรวบรวมข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผน ก าหนดแนวทาง 
ในการจัดสวัสดิการทางสั งคม ทั้ งในด้ านการศึกษา  
การพัฒนาอาชีพ และการเข้าถึงปัจจัยการยังชีพ 

2. พัฒนาการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่ มประชาชนเป้ าหมาย เช่น การจั ดท าทะเบี ยน 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับบริการด้านต่าง ๆ  
การสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ การรักษาพยาบาล  
เป็นต้น 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม ความเสมอภาคและ
พัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย สนับสนุน
กองทุนเพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมคุ้มครองเด็ก 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้สูงอายุ 

4. ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย 
ในชุมชน/ท้องถิ่นตามศักยภาพ รวมทั้งสนับสนุนด้าน
การตลาด เพื่อให้มีงานท า มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
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  ยุทธศาสตร์ 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

6. การป้องกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย
และการรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ในชุมชน 

6.1 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชนและ
สามารถป้องกัน
และรับมือกับ 
สาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกัน 
แก้ไข สามารถ 
ลดปัญหา 
ยาเสพติดและ        
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ในชุมชน 

1. รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ 
ความปลอดภัย 
ในชุมชน 

1.  
2.  
3.  

 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชน ต ารวจบ้าน 
กลุ่มจิตอาสา, อปพร., อสม. เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน  

2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์, ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน  

3. พัฒนาความร่วมมือและบูรณาการระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้ง
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

 
 
 
 

2. ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 

 

1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) กลุ่มอาสาสมัครดับไฟป่า 

2. พัฒนา ปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพงานการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัย 
ในชุนชนอย่างพอเพียง 

3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการและป้องกันปัญหา 
ภัยแล้ง อุทกภัย  สาธารณภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 

4. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาการเฝ้าระวัง
การแจ้งเตือนด้านสาธารณภัย 
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  ยุทธศาสตร์ 6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณ ภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

6.  การป้องกัน 
บรรเทา 
สาธารณภัย
และการรักษา
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
ในชุมชน  
(ต่อ) 

6.1 ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรักษา 
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชนและ
สามารถป้องกัน
และรับมือกับ 
สาธารณภัยต่าง ๆ 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.2 สามารถลดปัญหา       
ยาเสพติดและ        
ความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินใน
ชุมชน (ต่อ) 

 

3. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
อบายมุขและ
ปัญหาแรงงาน 
ต่างด้าว 

1. บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
ปัญหาแรงงานต่างด้าว อย่างมีระบบ เช่น โรงเรียน วัด องค์กร
ภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ  
เพื่อก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและด าเนินการตามกฎหมาย 
อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
แก่เด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด  

3. พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและการให้สิทธิ
ของคนพ้ืนที่สูงให้มีสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจน
เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบและป้องกันปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้นจากแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย 
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ยุทธศาสตร์ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร
จัดการบ้าน 
เมืองที่ดี 

7.1  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
มีกระบวนการ
บริหารจดัการ
ภายใต้หลัก   
ธรรมาภิบาล 

7.2  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการ
จัดบริการ
สาธารณะ 
แก่ประชาชน 
ที่มี
ประสิทธิภาพ
และเกดิผล
สัมฤทธ์ิ 

1. พัฒนากระบวน 
การบริหารจัดการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร
จัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม รักษาวินัย
และธรรมาภิบาลที่ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
สร้างขวัญก าลังใจและทัศนคติที่ดีของบุคลากรท้องถิ่น 
ทุกระดับในการให้บริการประชาชน   

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถ  ทั กษะและสมรรถนะพร้ อมรั บ 
การเปลี่ยนแปลง ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน การจัดอบรม 
ในด้านการบริหารจัดการธรรมาภิบาล   

3. พัฒนากลไกการท างานที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยอาศัย
ความร่วมมือเป็นภาคีหรือข้อตกลงความร่วมมือและ
การบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของผู้รับบริการเป็นหลัก 
ภายใต้การตัดสินใจที่ ยึ ดหลักคุณธรรมจริยธรรม   
การรับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบ
จากประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
มีการเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานตามกฎหมาย   

4. จัดหาเครื่องมือและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ตลอดจนพัฒนา
นวัตกรรมการให้ บริ การเพื่ อเตรี ยมความพร้ อม 
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

5. พัฒนาและปรับปรุ งประสิทธิภาพระบบงานและ 
การให้บริการประชาชน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และ 
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงความต้องการ
ของประชาชน   
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   ยุทธศาสตร์ 7 : การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

7. การบริหาร
จัดการบ้าน 
เมืองที่ดี (ต่อ) 

7.1  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
มีกระบวนการ
บริหารจดัการ
ภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล 

7.2  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
มีการ
จัดบริการ
สาธารณะ 
แก่ประชาชน 
ที่มี
ประสิทธภิาพ
และเกดิผล
สัมฤทธ์ิ 
(ต่อ) 

3.  ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 
ในการตรวจสอบ
ควบคุม  

1. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก
ชุมชน กลุ่มองค์กร หน่วยงานและผู้มีส่วนได้ เสีย 
จากการด าเนินงานในการพัฒนาของท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ก าหนดบทบัญญัติ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสาน
ประโยชน์ ของภาคส่ วนต่ างๆ ให้ เสมอภาคและ 
มีความสมดุล   

2. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กร
ภาครัฐตามที่กฎหมายก าหนด และการเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ 
จากทุกภาคส่วน  

 

หมายเหตุ     วิธีการวัดข้อ  3.1.2 ระดับความส าเร็จวัดจาก: 

1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  
3. มีการคัดแยกขยะที่เหมาะสม มีการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และสร้างประโยชน์จากขยะ 
4. การจัดตั้งกลุ่มและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน  
5. มีองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานการหาต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการขยะและมลภาวะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

10

1
2 1

3 2

4

5
4

6 5

7 6

8 7 ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ  (พณ.)
9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
26
27

1

1
2
3

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
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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.
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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 ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

ในการแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗ 

 

นโยบาย ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  

๓. การลดความเหลื่อมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในภาครัฐ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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นโยบาย รายละเอียด หน่วยงาน 

1. การปกป้องเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์  

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศด้าเนินการ 
ต่อผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบัน รวมทั ง
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันและส่งเสริม
โครงการในพระราชด้าริ 

ทุกหน่วยงาน 
ในจังหวัด 

2. การรักษาความมั่นคง
ของประเทศ   

2.1 ระยะเร่งด่วนจะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในกิจการ 5 ด้าน คือการบริหารจัดการชายแดน สร้างความมั่นคง
ทางทะเล แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างความไว้ใจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทาง
การทหารร่วมกัน 

2.2 เร่งแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริม
การพูดคุยสันติสุขกับผู้ที่เห็นต่างและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน 

2.3 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ 

หน่วยงาน 
ด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย 
ทหาร ต้ารวจ 

ปกครอง 
ทุกอ้าเภอ และ 

กอ.รมน. 

3. การลดความเหลื่อมล ้า
ของสังคมและสร้าง
โอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ   

3.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และรายได้ที่มั่นคง 
แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงาน 

3.2 ป้องกันการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ 
3.3 ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม 

และสวัสดิการชุมชน 
3.4 เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3.5 เตรียมความพร้อมสู่สังคมหลากหลายจากการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลแก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนทั่วไปตามค่านิยม
หลัก 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท้ากินของเกษตรกรและการรุกล ้าเขตป่า
สงวน 

 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
ในจังหวัด 
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นโยบาย รายละเอียด หน่วยงาน 

4. การศึกษาและเรียนรู้ 
การทะนุบ้ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส้าคัญ 
ทั งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อม ๆ กัน   

4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นของผู้เรียนและ
ลักษณะพื นที่การศึกษาและปรับปรุงบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพจัดระบบการสนับสนุน 
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์เลือกรับบริการการศึกษา 
ทั งระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะจัดให้มีคูปอง
การศึกษา   

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคมเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน มีส่วนร่วมจัดการการศึกษา  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัย   
4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษา   
4.6 พัฒนาครูให้มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู   
4.7 ท้านุบ้ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ   
4.8 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม   
4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    
4.10 ปลูกฝั่งค่านิยมและจิตส้านึกที่ดี  

 

สพม. ๓๔ 
/สพป.๑ – ๒/

กศน. 
/วิทยาลัยชุมชน 

/วฒ. 
/สนง.พระพุทธฯ 

/อปท. 

5. การยกระดับคุณภาพ
การบริการด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพของ
ประชาชน    

5.1 วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพไม่ให้ มีความเหลื่อมล ้า
ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ บูรณาการข้อมูลในแต่ละ
ระบบ  

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เน้นการป้องกันโรคมากกว่า 
รอให้ป่วย ให้เอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคคลากร  
เพ่ือจัดสรรบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก้ากับดูแล  
ส่งเสริมการร่วมลงทุนและใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน  
โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย   

5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด   
5.4 ป้องกัน แก้ไข ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในจราจร   
5.5 ส่งเสริมการกีฬา 
5.6 ประสานการท้างานภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญญา

การตั งครรภ์ในวัยรุ่นและปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรม 
ของการอุ้มบุญ  

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 

 
 
 
 

สสจ./รพ. 
/รพ.สต.ทุกแห่ง 
ในจังหวัด/กกท. 

/สทก. 
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 นโยบาย  รายละเอียด หน่วยงาน 

6. การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจ   

6.1 ระยะเร่งด่วน เร่งด่านงบเร่งด่วนของปี  2557  ให้ทันก่อนสิ นปี 
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของ คสช.  
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

และน้าโครงการการลงทุน ในโครงสร้างพื นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 
เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกทม. มาจัดท้าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน  

6.4 ดูแลเกษตรกร ให้มีรายได้ ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ และใช้กลไกลการ
ตลาดดูแลราคาสินค้าการเกษตร  

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว   
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย    
6.7 ในระยะต่อไปประสานนโยบายการเงิน และการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือ

สนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ 
6.8 แก้ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน และแก้ปัญหาภัยแล้ง รัฐบาลจะเริ่มด้าเนินการ

จัดสร้างแหล่งน ้าขนาดเล็กให้ครอบคลุมพื นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด  
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื อเพลิง  
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้ได้อย่างครบถ้วน ปรับปรุงโครงสร้างอัตรา

ภาษีการค้า และขยายฐานการจัดเก็บภาษาประเภทใหม่ เช่น  ภาษีมรดก 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และยกเลิกการยกเว้นภาษี ที่เอื อประโยชน์
เฉพาะผู้มีฐานการเงินดี  

6.11 บริหารจัดการหนี ภาครัฐที่เกิดขึ นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ้านวน
มากกว่า 7 แสนล้านบาท โดยจะหาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี ทั งหมด  

6.12 ในระยะยาวพัฒนาโครงสร้างพื นฐานการขนส่งคมนาคมทางบก โดยเริ่ม
โครงการรถไฟขนส่งในกรุงเทพฯ และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพฯกับเมืองบริวาร 
ด้านคมนาคมทางอากาศ จะปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 
และท่าอากาศยานดอนเมือง ด้านการคมนาคมทางน ้า พัฒนาการขนส่งทาง
สินค้าทางน ้าเพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์เร่งรัดพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง  
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจ ให้มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และตรวจสอบได้   
6.15 ด้านการเกษตรจะด้าเนินการ 2 เรื่อง คือ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต

สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการและสนับสนุนให้สหกรณ์  
เพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื อพืชผล เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร
รายใหญ่รายหนึ่ง   

6.16 ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พื นฐานของประเทศ  

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของ SME  ให้เข้มเข็งและแข่งขันได้ รวมถึงเข้าถึง
แหล่งทุนและบริการทางการเงิน  

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิตอล 
 
 
 

ทุกหน่วยงาน 
ในจังหวัด 
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นโยบาย รายละเอียด หน่วยงาน 

7. ส่งเสริมบทบาท
และใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซียน   

7.1 เร่งสรา้งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุน 
ในภูมิภาค   

7.2 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ   
7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน  
7.4 พัฒนาเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ภายในอนุภูมิภาค 

และภูมิภาคอาเซียน   
7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางการคมนาคมขนส่งจากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่ง

แปรรูปและเชื่อมโยงกับอาเซียน  
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

พณ/อต. 
/แขวงการทาง 

/ทางหลวง
ชนบท 

/ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

8. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จาก
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ
วิจัย และพัฒนา
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาประเทศให้ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละหนึ่งของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและทัดเทียมกับประเทศอ่ืน   

8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน 
ที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

8.3 ปฏิรูประบบ การให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการน้างานวิจัยไปต่อยอด   

8.4 ส่งเสริมให้การลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศใช้ประโยชน์จากการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม  

8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื นฐานด้านวิทยาศาสตร์  
ด้านการวิจัยและการพัฒนาและด้านนวัตกรรม 

 

9. การรักษาความ
มั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและการ
สร้างสมดุลย์ 
ระหว่างการ
อนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน  

9.1 ระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพื นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า   

9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพและความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน   

9.3 ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน แก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด้าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้    

9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นเอกภาพ 
9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั งทางอากาศ ขยะ และน ้าเสียที่เกิดจากการ

ผลิตและการบริโภค ในระดับพื นที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพื นที่มาบตาพุด
ซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 

ทสจ./ส้านัก
บริหารพื นที่

อนุรักษ์ที่ ๑๖ฯ/
ส้านักจัดการ

ทรัพยากร 
ป่าไม้ที่ ๑/

ทหาร/ต้ารวจ/
ปกครอง/
อ้าเภอ/ 

กอ.รมน./
ชลประทาน/ 

ลุ่มน ้าสาละวิน/
สสจ./อต./อปท. 
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นโยบาย รายละเอียด หน่วยงาน 

10. ส่งเสริม 
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาล 
และป้องกัน
ปราบปราม 
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

10.1 ปรับปรุงระบบราชการทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ 
ที่มีอ้านาจหน้าที่ซ ้าซ้อน ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย   

10.2 ในระยะแรกกระจายอ้านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณะได้รวดเร็วประหยัดและสะดวก  รวมทั งวางมาตรการทาง
กฎหมาย ก้าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั นตอนที่แน่นอนระยะเวลา
ด้าเนินการที่รวดเร็ว ระบบอุทธรณ์ที่ เป็นธรรม มิให้เจ้ าหน้าที่
หลีกเลี่ยงประวิงเวลาหรือใช้อ้านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต    

10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ   
10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั งและโยกย้าย   
10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตส้านึกในการรักษาศักดิ์ศรีในความเป็นข้าราชการและความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายที่ไม่จ้าเป็นหรือเปิดช่อง
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื อจัดจ้าง การอนุญาตอนุมัติ และขอรับ
บริการจากรัฐ  

10.6 ปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยถือเป็นวาระส้าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ   

10.7 ส่ ง เสริมและสนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนที่ จั ดตั งขึ น 
เพ่ือสอดส่อง เพ่ือระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้าน 
การทุจริตและวางมาตรการ คุ้มครองพยานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ทุกหน่วยงาน 
ในจังหวัด 

11. ปรับปรุงกฎหมาย
และกระบวนการ
ยุติธรรม  

11.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นธรรม  
ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเป็น อุปสรรค 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน    

11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและ
จัดท้ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว   

11.3 ในระยะต่อไปจะจัดตั งองค์กรปฏิรูปกระบวนยุติธรรมที่ปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ  

11.4 น้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ 
เร่งด้าเนินทุกขั นตอนให้รวดเร็วและเป็นธรรม  

11.5 ปรับปรุงการช่วยเหลือทางกฎหมาย  
11.6 น้ามาตรการทางภาษีและป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน

และปราบปรามผู้มีอิทธิพลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ค่านิยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายรัฐบาล 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั งทางตรง และทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท้า รู้ปฏิบัติตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

10. รู้จักด้ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ้าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ้าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ 

เมือ่มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งทั งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้านาจฝ่ายต่้าหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป 

ตามหลักของศาสนา  

12. ค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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1.7 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

วิสัยทัศน์ : “ประเทศชาติม่ันคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน” 

   เจตนารมณ์ : 
๑. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น

ภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการ
เป็นการใช้พระราชอ้านาจของพระมหากษัตริย์
ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้
ใช้อ้านาจนั นโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อยู่เหนือความขัดแย้งทั งปวง 

๓. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั งด้านการเมือง
ความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
เพ่ือเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของ 
การด้ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข 
อย่างยั่งยืนตลอดไป  

 

พันธกิจ : 
๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบ

เรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  
ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและ 
การบริการขั นพื นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้ เป็นสั งคมที่ มี ความรู้ 
คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะ
และการด้ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และยั่ งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ 
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด
สร้ างสรรค์และภูมิปัญญา สร้ างความเข้มแข็ ง 
ภาคการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับ
ประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 

๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส 
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
อย่างจริงจังและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ต่อ) 
เป้าหมายหลัก 

๑. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ น ความเหลื่อมล ้าในสังคมลดลง 
ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากขึ น และความพึงพอใจในบริการขั นพื นฐานของรัฐเพ่ิมมากขึ น 

๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ น และสถาบัน  
ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ น 

๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส้าคัญกับการเพ่ิมการผลิต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณท่ีลดลง รวมทั งเพ่ิมพื นที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล้าดับที่ดีขึ น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั นพื นฐาน  
 กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล ้าและการคุ้มครองสิทธิ 

ทางสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่ง

สาธารณะรับจ้าง 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาคนสู่สั งคม 
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกัน 

 ต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของ   

 ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตส้านึกและการท้านุ  

 บ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 กลยุทธ์ที่ ๕  การจัดท้านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนา 

 และความม่ันคงของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ การสร้ างความเข้มแข็ ง 
ภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารจดัการน ้า   
 อย่างบูรณาการ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมง  
 อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
 
 
 



- 79 - 
 

 

    (ที่มา : เว็บไซต์ (123.242.172.2/home/document/re_st_chat.doc)) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  

 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพื นฐานในการ  
 เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการ 
 ท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ 
 รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง  

 

 กลยุทธ์ :    การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน 

ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๘  การปรั บปรุ ง ระบบ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่ งยืนในอนาคต ให้ทัด เทียมอาเซียนและ
ประชาคมโลก  

 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติ 
 ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิด 
 ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ :    จัดระบบในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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1.8 ประชารัฐ 

ปัจจุบัน “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ได้มีเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุคใหม่ เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณดูแลทรัพย์สินและกิจการต่าง ๆ ของชุมชน ทั งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ืออ้านวยประโยชน์สุขแก่ชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยตรง  
เป็นกลจักรส้าคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของภาครัฐในทุกระดับ  ดังนั นหากรัฐบาลยิ่งมีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการองค์กรนี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะประสบความส้าเร็จในการบริหารปกครองประเทศ
ได้ดีเท่านั น อันส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาล อันเป็นหัวใจส้าคัญของการบริหารประเทศ อีกทั งยังจะ
สะท้อนกลับมาเป็นคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั งที่มีต่อผู้สมัครผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองครั งต่อไป และ
กุญแจที่จะไขประตูสู่ความส้าเร็จของภารกิจอันส้าคัญยิ่งนี  จ้าเป็นต้องมีองค์ประกอบหลักส้าคัญที่ขาดไม่ได้ 3 ส่วน นั่นก็คือ 

1. นโยบายที่ดีมีประสิทธิภาพและการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการด้าเนินการตามนโยบายที่อ้านวยประโยชน์ 
ที่ได้วางแผนหรือสัญญาไว้กับประชาชน 

2. การน้านโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังมีประสิทธิผลและการประเมินผลการท้างาน รับรู้ถึงปัญหาและสภาพ
ความเป็นไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวว่าภารกิจที่มอบหมายไปนั นได้ถูกน้าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
เป็นรูปธรรมหรือไม่ เพ่ือสามารถก้าหนดกลยุทธและแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประเด็นสุดท้ายที่ส้าคัญที่สุดนั นคือวัดผลที่เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบว่าการด้าเนินการตามนโยบาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อน้าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ นส่งผลทางด้านบวกหรือลบ  
ต่อทัศนคติที่ประชาชนมีต่อคณะผู้บริหารและรัฐบาลอย่างไร มากหรือน้อยเท่าไหร่ ซึ่งจะส่งผลต่อความนิยมต่อพรรค
การเมือง ต่อตัวผู้สมัคร สส.และรัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

หากเราสามารถสร้างกลไกที่จะควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการท้างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภาครัฐที่ได้วางแผนไว้ รวมถึงสร้างสามารถส้ารวจดัชนีชี 
วัดความพึงพอใจของประชาชน อันเป็นผลสะท้อนสืบเนื่องจากการด้าเนินการนโยบายไปสู่การปฏิบัติว่ามีผลกระทบ
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างไร ชอบหรือไม่ก็จะเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าของผู้บริหารระดับสูงที่ชาญฉลาดในการใช้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจวางแผนก้าหนด ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินการได้อย่างมั่นใจว่าจะ
ประสบความส้าเร็จตามจุดมุ่งหมายทั งทางด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน 

ค าว่า “ประชารัฐ” มีที่มาอย่างไร 

1. มาจากเพลงชาติซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื อชาติเชื อไทยเป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุก
ส่วน อยู่ด้ารงคงไว้ได้ทั งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี………..” 

2. มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (แผนฯ 8) 

3. มาจากชื่อ “ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐ” ส้านักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ (สทบ.) 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประชารัฐ คือ 

1. เพ่ือเสริมสร้างการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการพัฒนาและการด้าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ 
ของทุกภาคส่วนของสังคมให้มากยิ่งขึ น 

2. เพ่ือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการ
พัฒนาประเทศ 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ 
4. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ ทั งในด้านนโยบายและ

การปฏิบัต ิ
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ มี 4 ข้อใหญ่ ได้แก่ 

1. การเสริมสร้างหลักการใช้บังคับกฎหมายที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์และปรัชญากฎหมาย โอกาสและ
สภาวะแวดล้อม ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 

- การให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ 
- การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี 
- การสร้างเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม 

2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ 
- การสร้างภาคีเพ่ือการพัฒนา 
- การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- การส่งเสริมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
- การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน 

3. การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 
- การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ 
- การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ 
- การก้าหนดให้จังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ น 
- การสร้างเกณฑ์ชี วัดและระบบประเมินผลงาน 
- การสร้างความรับผิดชอบทางการบริหาร 
- การสร้างความโปร่งใส 
- การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ 
- การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

4. การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 
- การสร้างพันธมิตรเพ่ือก้าหนดระเบียบวาระแห่งชาติ 
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
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“ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐ” สทบ. ได้กล่าวถึง “ประชารัฐ” ว่า 

• เป็นการรวมพลัง 4 ฝ่ายหลักในสังคม ได้แก่ 
- ฝ่ายการเมือง 
- ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการ) 
- ฝ่ายชุมชน (ประชาชน) 
- ฝ่ายประชาสังคม (เอกชน) 

• เป้าหมายประชารัฐ ประกอบด้วย 
- สร้างความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับภาคประชาชน 
- ผลักดันประสบการณ์ บทเรียนและภูมิปัญญาภาคประชาชนสู่นโยบายประเทศ 
- สร้างการเมืองภาคพลเมือง เพ่ือตรวจสอบการเมืองในระบบ 
- ผนึกก้าลัง “ประชารัฐ” อย่างมีศักดิ์ศรีและประกาศจุดยืนของภาคประชาชนอย่างชัดเจน 

ความหมายของ “ประชารัฐ” ที่สั นที่สุด “ประสานพลังทุกส่วนของ “ประชา” กับทุกส่วนของ “รัฐ”เพ่ือ
พัฒนาสังคมทุกระดับ”  

คติพจน์ “ประชารัฐ” ที่อาจน้ามาใช้เพื่อสื่อความหมายในมิติต่าง ๆ “ประสานพลังทุกส่วนเพ่ือมวลประชามุ่ง
พัฒนาสังคม”“ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม” “มาร่วมมือรวมพลังกันเถิด อย่าเดินแยกอยู่ต่างหากเลย”“รวมทุก
พลังสร้างสรรค์ ไม่กีดกันผู้ใดออก” 

“ระดับต่างๆ ของ “ประชารัฐ” อาจแยกได้ดังนี  
• ประชารัฐต้าบล 
• ประชารัฐเทศบาล 
• ประชารัฐอ้าเภอ 
• ประชารัฐจังหวัด 
• ประชารัฐกลุ่มจังหวัด 
• ประชารัฐส่วนกลาง 

4 “ประชารัฐ” ประสานพลังทุกส่วนของประชากับทุกส่วนของรัฐ เพ่ือพัฒนาสังคมทุกระดับ “ประชารัฐ” ระดับ
ท้องถิ่น (ต้าบล/เทศบาล) ส้าคัญมาก ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ ได้แก่ 

• ฝ่ายองค์กรประชาชนในท้องถิ่น (องค์กรชุมชน กลุ่ม ประชาคม ฯลฯ) 
• ฝ่ายสถาบันในท้องถิ่น (วัด โรงเรียน องค์กรศาสนา สถานศึกษา ฯลฯ) 
• ฝ่ายบริหารท้องถิ่น (อบต. เทศบาล ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ) 
• ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการสว่นภูมิภาค หน่วยงาน รัฐจากส่วนกลาง ฯลฯ) 
• ฝ่ายประชาสังคมนอกท้องถิ่น (นักพัฒนา นักวิชาการ นักวิชาชีพ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ เข้ามาสนับสนุนท้องถิ่น) 

 “ประชารัฐ” ระดับเหนือกว่าท้องถิ่น (อ้าเภอ จังหวัด ฯลฯ) ควรประกอบด้วย 
• เครือข่าย “ประชารัฐ” ระดับท้องถิ่น (เครือข่ายประชารัฐ ต้าบล/ เทศบาล) 
• “ประชารัฐ” ส่วนอื่นๆ (ประชาสังคมภูมิภาค ราชการภูมิภาค ฝ่ายการเมือง ภูมิภาค ฯลฯ)  
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“ประชารัฐ” ส่วนกลาง ควรประสานกันให้ดี ก่อนลงไปสนับสนุน “ประชารัฐ” ท้องถิ่นประชารัฐส่วนกลาง 
ประกอบด้วย 

• ฝ่ายการเมือง (รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯลฯ) 
• ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (กระทรวง กรม องค์การมหาชน องค์การเฉพาะกิจ ฯลฯ) 
• ฝ่ายชุมชน (เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับชาติ ฯลฯ) 
• ฝ่ายประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ) 

 การประสาน “ประชารัฐ” ส่วนกลาง ควรประกอบด้วย 
• การประสานทรัพยากร/ งบประมาณ ที่ไปสนับสนุนท้องถิ่น 
• การประสานบุคลากร ที่ไปสนับสนุนท้องถิ่น 
• การประสานกิจกรรม สนับสนุนท้องถิ่น 
• การประสารการวัดผล / ติดตามผล / ประเมินผล ของการพัฒนาท้องถิ่น 
• การประสานการศึกษาข้อมูลและระดมความคิด เพื่อเรียนรู้/ ทบทวน /แก้ไขปรับปรุง / พัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง 

 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี  จ.ชลบุรี ไม่ควรลืม
ความหมายกว้างของ “ประชารัฐ” ตามท่ีระบุในแผนฯ 8 ซึ่งอาจสรุป ลักษณะส้าคัญได้ดังนี  

• ประชาชน ชุมชน และประชาสังคม มีบทบาทส้าคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศ 
• การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศโดยภาครัฐ ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง 

จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 
• การด้าเนินงานของภาครัฐ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิผล คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

รวมถึงการกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
• ทุกส่วนของสังคม ทั งภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมเป็น “ภาคีการพัฒนา” โดยร่วมวางแผน  

ร่วมด้าเนินการ ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 กล่าวอีกนัยหนึ่ง สามารถสรุปความหมายของ “ประชารัฐ” โดยย่อได้ดังนี  
• “ประชารัฐ” ในความหมายแคบ คือ 
 - “ประชา” ร่วมกับ “รัฐ” 
• “ ประชารัฐ “ ในความหมายกว้าง ได้แก่ 
 - “รัฐ” ของ “ประชา” 
 (“รัฐ” ที่ “ประชา” รู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมสูง) 
 - “รัฐ” โดย “ประชา” 
 (“รัฐ” ที่ “ประชา” มีบทบาทส้าคัญในกิจกรรมส่วนรวม) 
 - “รัฐ” เพ่ือ “ประชา” 
 (“รัฐ” ที่มีคุณธรรมและคุณภาพเพ่ือประโยชน์สุขของ “ประชา”) 
 - “รัฐ” กับ “ประชา” 
 (“รัฐ” ที่สนับสนุนและรวมพลังกับ “ประชา” อย่างจริงจังกว้างขวางและต่อเนื่อง) 

 

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

               ๑. รับทราบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะใช้กลไกประชารัฐในการ
ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน นั น จึงเห็นควรสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการ
ท้างาน บทบาท และความเชื่อมโยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี  

                   ๑.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม โดยทั ง  
๓ ภาคส่วนจะสนับสนุนเชื่อมโยงการท้างานระหว่างกัน 

                  ๑.๒ การขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 
 ๑.๒.๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
                          ๑.๒.๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน 
/ประชาสังคม 

                   ทั งนี  ในการขับเคลื่อนจะด้าเนินการโดยทั งกลไกระบบราชการและภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน องค์กรภาคประชาชน สถาบันการเงิน หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น องค์กรและสมาคมต่าง ๆ 
บริษัทเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

                   ๑.๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดย ๑๒ คณะภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยการยกระดับ
นวัตกรรมและผลิตภาพ การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานของประเทศ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจเกิดใหม่ (Start Up) การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกลุ่ม MICE (Meetings Incentive Conventions Expositions)  
การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น New S Curve  
การปรับแก้ไขกฎหมายและกลไกภาครัฐ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ การศึกษาพื นฐานและการพัฒนาความรู้ และ
การสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

                   ทั งนี  ๑๒ คณะภาคธุรกิจนี จะเป็นกลไกกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมการจ้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล ้า และเพ่ิมขีดความสามารถของ  
ภาคประชาชนและประชาสังคมต่อไป 

               ๒. ให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนการด้าเนินนโยบายต่าง ๆ โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อน  
ตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอ ทั งนี  ให้รายงานความก้าวหน้าการใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการด้าเนิน
นโยบายต่าง ๆ ทุกเดือน โดยให้ทุกส่วนราชการส่งรายงานให้ส้านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๕ ของ 
ทุกเดือน เพ่ือน้าเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไป 

 

(ที่มา :  ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.  (12/01/2559 ) สืบค้นจาก 
http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99317645)  
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1.9 ประเทศไทย 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล ภายใต้การน้าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” มีภารกิจส้าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ 
ด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและ 
ภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษท่ี 21 ได้ (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์) 

หลายประเทศก้าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เพ่ือสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกา
กล่าวถึง A nation of Makers อังกฤษก้าลังผลักดันประเทศสู่ Design of Innovation จีนประกาศโมเดล Made in 
China 2025 ส่วนอินเดียก้าลังขับเคลื่อน Made in India หรือเกาหลีใต้ วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative 
Economy และประเทศลาวประกาศโมเดลเศรษฐกิจเป็น Power of ASEAN ส้าหรับประเทศไทยมีการปรับโมเดล
เศรษฐกิจหลายครั ง โดยเริ่มจากประเทศไทย 1.0 เน้นภาคการเกษตร เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู ไก่ เป็นต้น 
ต่อมา “โมเดลประเทศไทย 2.0”  เน้นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า  เครื่องหนัง เครื่องดื่ม  
เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้นและยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก 
เช่น การผลิตและขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นน้ามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น  

นับตั งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่าง ๆ พบว่า มีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3 -4% ต่อปี 
เนื่องจาก 1. ไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน 2.ไม่เคยมีการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง  
3.แรงงานยังมีทักษะไม่ดีพอจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล ้าของโอกาส ด้วยเหตุนี  รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา จึงจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิดประเทศไทย 4.0 เพ่ือผลักดัน
ประเทศให้หลุดพ้นกับดัก 3 กับดักที่ก้าลังเผชิญ คือ 1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
2. กับดักความเหลื่อมล ้า (Inequality Trap) และ 3. กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ประเทศไทย 4.0 จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่กล่าวมาข้างต้นไปสู่ ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรมหรือ Value–Based Economy” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  

1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ น 
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ประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนผ่านทั งระบบใน 4 องค์ประกอบส้าคัญ คือ 
1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั งเดิมในปัจจุบัน (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่  

ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่้ารวยขึ น และเป็นเกษตรกร
แบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง  

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่้าไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่้าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

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

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน ( IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech)  
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย  
1) Productive Growth Engine เป้าหมายส้าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High 

Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการ
สมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา  
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  
ที่ไทยก้าลังเผชิญอยู่ 
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2) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้  โอกาสและ
ความมั่งค่ังที่เกิดขึ น  

โดยกลไกนี  ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก
ในชุมชน การส่ ง เสริมวิ สาหกิจ เ พ่ือสั งคม เ พ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทายทางสั งคม  
ในมิติต่าง ๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ออ้านวยต่อการท้าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่  ๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์ที่ก้าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative 
Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล ้าที่เกิดขึ นในปัจจุบัน 

3) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค้านึงถึงการพัฒนาและ 
ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่างคน
กับสภาพแวดล้อม 

โดยกลไกนี ประกอบด้วยการมุ่ ง เน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมที่ค้านึงถึง  
ความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลักมาสู่การค้านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลดความสูญเสียที่
เกิดขึ นทั งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส้าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
ที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 

ทั ง 3 กลไกขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุน
ต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ 21  
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1.10 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

1. ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
จะธ้ารงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ จะจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูทะนุบ้ารุงศาสนา ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทั งจะรักษาและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

2. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เพ่ือพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส้าคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชีย สร้างโอกาส

ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะด้าเนินการดังนี   
2.1 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าให้กับฐานเศรษฐกิจเดิมอย่างยั่งยืน อาทิ   
2.1.1 การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนการจัดหาช่องทางจ้าหน่ายผลผลิต

การเกษตรและจัดหาสถานที่เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือพยุงราคาสินค้าการเกษตรให้มีความเหมาะสม 
2.1.2 ส่งเสริมการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือลดการใช้สารพิษ 

สารเคมีการเกษตร 
2.1.3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)   

โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้า รวมทั งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การตลาดและการ
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั งในประเทศและต่างประเทศ 

2.1.4 จัดตั งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ๔ มุมเมือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ชาวเชียงใหม่   
2.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิเคราะห์ วิจัยองค์ความรู้ไม้ดอกไม้ประดับพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้

เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งกล้วยไม้และพืชพรรณไม้งามตลอดปี ดังค้าขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่า “ดอยสุเทพเป็นศรี 
ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล ้าค่านครพิงค”์ 

2.2 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ การด้าเนินกิจกรรมด้านท่องเที่ยวและพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกส้าหรับ
นักท่องเที่ยว เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2.3 จัดตั งศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดเชียงใหม่ 
(CHIANGMAI TOURISM & SMEs DISTRIBUTION CENTER (CTDC))  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชียงใหม่  โดยการดูแลผลผลิต พัฒนา
คุณภาพสินค้า และขยายตลาด  จากในประเทศสู่ต่างประเทศภายใต้ความอยู่รอด พอเพียงและยั่งยืน 
 



- 89 - 
 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ) 

3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสนับสนุนให้มีมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย 

ท้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยจะด้าเนินการ ดังนี  
3.1 ส่งเสริมการด้าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางสายตาและอากาศ โดยร่วมมือกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่และหน่วยงานอ่ืน ๆ ควบคุมการกระท้าที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางสายตาและ
อากาศ  

3.2 ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าสาธารณะและฟ้ืนฟูพื นที่ลุ่มน ้าต่าง ๆ  ในจังหวัด
เชียงใหม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

3.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การก้าจัดมูลฝอย และการจัดการโรงงานท้าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อ้าเภอดอยสะเก็ด) ให้มีประสิทธิภาพ ครบวงจรและใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม ตลอดจนขยายพื นที่การให้บริการจัดการมูลฝอย ในพื นที่อ้าเภอเขตใต้          

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนลดการตัดไม้ท้าลายป่า การปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพื นที่สีเขียวและการใช้พลังงาน
ทางเลือกเพ่ือลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

4. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและจัดสิ่งอ้านวยความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชน

อย่างเพียงพอและก้าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะด้าเนินการ ดังนี  
4.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวพื นที่การเกษตรและ

เส้นทางเข้าสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 

4.2 พัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือท้าการเกษตรและการบริโภคให้แก่พื นที่ที่ประสบภัยแล้งและสนับสนุนให้มีแก้มลิง 
ตามแนวพระราชด้าริ ในพื นที่ที่เหมาะสมและมีความพร้อมในการด้าเนินงาน 

4.3 สนับสนุนให้มีระบบขนส่งมวลชนเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรและลดมลภาวะในเขตเมือง  

4.4 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้สามารถตอบสนอง
ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 ก้าหนดแนวทางการวางผัง เมือง การใช้ที่ ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อชี น้าการพัฒนาเมือง 
 โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละประเภท 

4.6 สนับสนุนและพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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5. ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะด้าเนินการ ดังนี  
5.1 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาทั งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานและ

สนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้   

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาและฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาอื่นให้แก่
นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ และพนักงาน ลูกจ้าง สถานประกอบการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรบุคคล  
ในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข การท้างานของอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน  
(อสม.) และสร้างเครือข่ายอนามัยในท้องถิ่น  เพ่ือให้ความรู้ ในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ 
ของประชาชนในระดับพื นฐาน รวมตลอดถึงการป้องกันโรคระบาดในท้องถิ่น   

5.4 สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุข 

5.5 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะ  
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.6 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา โดยจัดให้มีสวนสาธารณะ พื นที่นันทนาการและออกก้าลังกาย 
ส้าหรับประชาชน 

5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการของรัฐ เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

5.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 

6. ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
เพ่ือท้านุบ้ารุงรักษาศาสนา รักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม 

โบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ รวมทั งศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมือง
เชียงใหม่ ให้ด้ารงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไป โดยด้าเนินการ ดังนี  

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่นด้าเนินกิจกรรม ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ท้างานอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิด 
ความตระหนักในการด้าเนินกิจกรรมในด้านการศาสนา การฟ้ืนฟูจารีต ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่และชนเผ่าที่หลากหลายอย่างมีคุณค่าและภาคภูมิใจ 

6.2 ส่งเสริมสถาบันทางการศึกษา และทางสังคมต่าง ๆ  ให้มีบทบาทส้าคัญในการอนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง  
รักษาสืบทอด พัฒนามรดกทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนสถาปัตยกรรมโบราณและ
แหล่งประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

6.3 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่นและศาสนสถาน โดยร่วมกับองค์กรต่าง ๆ 
ทั งภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ท้างานเพ่ือสังคม ทั งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือร่วมพัฒนาเมืองเชียงใหม่ สู่เมือง
แห่งการสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม (Creative City & Art & Culture) 
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7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อันจะเอื ออ้านวยให้เกิดประโยชน์ 

ต่อประชาชนมากยิ่งขึ น โดยด้าเนินการ ดังนี  
7.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้พร้อมที่จะรองรับการท้า

ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายและนโยบายการกระจายอ้านาจการบริหารสู่ท้องถิ่นตามที่รัฐบาลก้าหนด 
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเขตเหนือ 

(อ้าเภอฝาง) และสาขาเขตใต้ (อ้าเภอฮอด) เพ่ือให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและใกล้ชิด        
7.3 น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนโดยยึดถือประโยชน์

สุขของประชาชนผู้รับบริการเป็นส้าคัญ 
7.4 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้  

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท้างานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
7.5 บูรณาการการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และผู้มาเยือน 
7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา องค์กรสาธารณะ องค์กรชุมชน ได้มีความรู้และรู้จักการน้า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และทันสมัย 
7.7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือความเข้มแข็งของสังคม และสร้างพลังในการพัฒนา โดยส่งเสริม 

การท้ากิจกรรมในลักษณะพหุภาคีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันท้ากิจกรรม 
เพ่ือส่วนรวม 

7.8 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชน 
ในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่   

7.9 สนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือด้าเนินการพัฒนาชุมชนของตนเองตามความต้องการของคน
ในชุมชนอย่างแท้จริง 

8. ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบประสิทธิภาพในการ
รักษาความปลอดภัยในท้องถิ่นทั งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีและ 
การพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังภัย โดยด้าเนินการ ดังนี  

8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่าง ๆ  
8.2 จัดหา/สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 
8.3 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8.4 พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศ  เสริมสร้างประสิทธิภาพในด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื นที่ โดยบูรณาการร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 



- 92 - 
 

   2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

2.1 วิสัยทัศน ์
“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 

2.2 ยุทธศาสตร ์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

2.3 เป้าประสงค ์
1) ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม 

และการขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  

2) ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ 

ในระดับสากล 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ 

4) จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท านุบ ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ 

5) การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดได้รับ 

การพัฒนาอย่างมคีุณภาพ 

6) ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และ

สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัย 

ในชีวติและทรัพย์สิน 

7) องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน และสามารถใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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2.4 ตัวชี้วัด 
1) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐาน  
2) จ านวนโครงการ/กิจกรรมของการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ 

4) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ  

5) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

6) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ
ชุมชนสังคม 

7) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชน องค์กรอ่ืนมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ  

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1) มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐาน จ านวนไม่นอ้ยกว่า 238 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

2) มีการจัดกิจกรรมและการให้บริการด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
จ านวนไม่น้อยกว่า 31 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

3) พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบผลส าเร็จ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/ปี 

4) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมายได้รับความพึงพอใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 55 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

5) นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่ได้รับบริการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  จ านวนไม่น้อยกว่า  
178 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

6) มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน
สังคม จ านวนไม่น้อยกว่า 172 โครงการ/กิจกรรม/ปี 

7) ประชาชน องค์กรอ่ืนมีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการ
สาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่า 57 โครงการ/กิจกรรม/ปี 
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เป้าประสงค์รวมและตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1) ระบบบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม 
และการขนส่งได้มาตรฐาน  
ได้รับความสะดวก สามารถ
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง
  

 
 
 

1) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง  พั ฒ น า
ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
และการขนส่งที่ได้มาตรฐาน  

1) มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ การคมนาคม
และการขนส่งที่ได้มาตรฐาน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 238 

โครงการ/กิจกรรม/ปี 

2) ประชาชน ผู้ ป ระกอบการ  
มีการพัฒนาในการประกอบ
อาชี พ โดยยึ ดหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว การบริการ 
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ

สากล 

 

2) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ของการจัดกิจกรรมและ 
การให้บริการด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ ยวให้ แก่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2) มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ 
การให้บริการด้านเศรษฐกิจ
และการท่ องเที่ ยวให้ แก่
ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนไม่ น้ อยกว่ า  31 
โครงการ/กิจกรรม/ปี 

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที ่

 
 

3) จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสบผลส าเร็จ 

 

3) พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ประสบผลส าเร็จ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/ปี 

4) จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม 
สนับสนุน ท านุบ ารุง สืบสาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยการประสานความร่วมมือ
องค์กรต่าง ๆ 

 
 
 

4) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการด้านการศาสนา 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณี และภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพึงพอใจ 

 

4) มี โ ค ร งการ /กิ จก ร รมที่
ด าเนินการด้านการศาสนา 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต
ประเพณี และภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น และกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพึงพอใจ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 55 โครงการ/
กิจกรรม/ปี 
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เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

5) การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรั บ คุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในจั งหวั ดได้ รั บ 
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

5) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ทีน่ักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนได้รับบริการ 
ด้านการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

5) นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ที่ได้รับบริการด้านการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม จ านวนไม่น้อยกว่า  
178 โครงการ/กิจกรรม/ปี 
 

6) ป ร ะ ช า ช น มี ค ว า ม รั ก 
ความสามัคคีต่อกัน สามารถ
รับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และ
สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ลดปัญหา
ยาเสพติด ความไม่ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

6) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ทีด่ าเนินการด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและ 
การจัดระเบียบชุมชนสังคม 
 

6) มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ที่
ด าเนินการด้านการป้องกัน 
บรรเทาสาธารณภัยและการ
จั ด ร ะ เบี ยบชุ ม ชนสั ง คม 
จ านวนไม่ น้ อยกว่ า  172 
โครงการ/กิจกรรม/ปี 

7) องค์กรมีกระบวนการบริหาร
จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน และสามารถให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

7) จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ทีป่ระชาชน องค์กรอ่ืน  
มีส่วนร่วมในการบริหาร 
ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน ตลอดจน 
การให้บริการสาธารณะ 

7) ป ร ะ ช า ช น  อ ง ค์ ก ร อ่ื น 
มี ส่ วนร่ วม ในการบริ หาร 
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติ งาน ตลอดจนการ
ให้บริการสาธารณะ จ านวน 
ไม่น้อยกว่า 57 โครงการ/
กิจกรรม/ปี 
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2.6 กลยุทธ ์
 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค  

ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน      
 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ 

ในระดับสากล 
กลยุทธ์ 2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 
กลยุทธ์ 2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3..2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 4.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
กลยุทธ์ 5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
กลยุทธ์ 5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 
กลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
กลยุทธ์ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
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6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชนสังคม 
กลยุทธ์ 6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  
กลยุทธ์ 6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกัน 

บรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์ 7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อม 

การพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
กลยุทธ์ 7.4 จัดหา/สร้างปัจจยัสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
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วิสัยทัศน์ (VISION) และพันธกิจ (MISSION) 
 
 

 

วสิัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติของชาวเชียงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะทีม่ีประสิทธภิาพ” 

 

 

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

1. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่ง      

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่ นด้ านการค้ า  อุ ตสาหกรรม การท่องเที่ ยวและสร้ าง 

ความเข้มแข็งภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม และผลติภัณฑ์ชุมชน 

3. อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

4. ส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมลา้นนา ภูมปิัญญาท้องถิ่น  

5. พัฒนาศักยภาพการศึกษา สร้างโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ  

ผูพ้ิการและผู้ดอ้ยโอกาส 

6. ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ภายใต้หลักธรรมมาภบิาลและการมสี่วนรว่มจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ           พัฒนา ปรับปรุงด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง 
 เป้าประสงค ์   ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและ 

การขนส่งได้มาตรฐาน ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  

กลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร 

การศึกษาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิ่น 
ทั้งในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การลดค่าใช้จ่ายการกระจายสินค้า  เช่น การจัดตั้งดูแลตลาดกลาง โรงปุ๋ย
อินทรีย์  ห้องเย็น การพัฒนาแหล่งกักเก็บน้้าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ  
(ส้านักการช่าง) 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา  
การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การด้าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้้า การศึกษาและผลักดัน
ให้เกิดระบบการให้บริการสาธารณะและขนส่งมวลชน รวมถึงการจัดการจราจรในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาและ
บ้ารุงรักษาแหล่งน้้าระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและ 
มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้วางแผนตัดสินใจ  
(ส้านักการช่าง) 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักการช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่  2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน 

สู่สากล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่  1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 พันธกิจ         1. ส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน ผู้ประกอบการบนฐาน 
ขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 

    2. ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในระดับสากล 

 เป้าประสงค์     ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
การจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ ได้มีส่วนร่วมและได้รับความพึงพอใจ 
ในการให้บริการ  

กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ด้าเนินการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีทิศทางร่วมกันพัฒนากิจกรรม
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก 
กลาง จนถึงขนาดใหญ่ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้และขยายผลไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ในการด้าเนินชีวิตและด้าเนินธุรกิจ  
(ส้านักปลัดฯ) 
 
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการตลาดและ
การผลิตแก่กลุ่มสินค้าและอาชีพ อาทิ กลุ่มสินค้าหัตถกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม 
สมุนไพร ฯลฯ ผลักดันไปสู่การเป็น Smart Enterprises & Startups 
(ส้านักปลัดฯ) 
 
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด  
การจัดหา จัดตั้งตลาด เพ่ือกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
(ส้านักปลัดฯ) 
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กลยุทธ์ 
2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมีคุณภาพ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐานการผลิตด้านการเกษตรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สู งสุด   
โดยผสมผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมบนพ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชน มีการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้านการบริหารจัดการและ 
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) 
(ส้านักปลัดฯ) 
2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 

การส่งเสริมสนับสนุนการด้าเนินการในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ 
รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในระดับประเทศและ
ต่างประเทศ  
(ส้านักปลัดฯ / กองแผนฯ) 

2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว 
การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ มนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพ่ือการท่องเที่ยว  

เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นถึงความเป็นเอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่นเป็นธรรมชาติ สวยและสะอาด 
มีมาตรฐานและคนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม  
(ส้านักการช่าง) 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / กองแผนและงบประมาณ / ส้านักการช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่  1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน

และท้องถิ่น 
  ประเด็นการพัฒนาที ่ 2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสนิค้าชุมชน การค้า การลงทุนสูส่ากล 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ         อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการบูรณาการร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน 

 เป้าประสงค์   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
พ้ืนที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสบ
ผลส้าเร็จเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 
3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุน 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจจิตส้านึกและความตระหนัก 
ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค 
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ส้านักการช่าง) 
3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้องค์ความรู้ เช่น ปัญหาหมอกควัน มลพิษ น้้าเสีย ขยะมูลฝอย โดยให้ท้องถิ่นด้าเนินการ
ด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) การก้าหนดบทบัญญัติ ข้อบังคับและ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใช้อย่างจริงจัง เพ่ือควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่าย
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและ
ทางเลือก การอนุรักษ์พลังงาน (ส้านักการช่าง) 

3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม  
สร้างองค์ความรู้จากการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การหาต้นแบบที่ดี ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลส้าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา 
เพ่ือท้าการขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน (ส้านักการช่าง) 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักการช่าง 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 4. การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 พันธกิจ           ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์ ท้านุบ้ารุง สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์     จัดกิจกรรมที่ดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน ท้านุบ้ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประสานความร่วมมือองค์กรต่าง ๆ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ความส้าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการตามกลุ่มเป้าหมายและได้รับความพึงพอใจ  

กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและทุนทางสั งคมการสร้ างแหล่ งการเรี ยนรู้  เ พ่ือการสืบค้น 
ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น การพัฒนาระบบข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวางแผนพัฒนาและเชื่อมโยง  
แหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งบูรณะฟ้ืนฟูแหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญ  
(ส้านักการศึกษาฯ) 

4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
       การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในปัจจุบัน การจัดกิจกรรม/การส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสถาปัตยกรรมกลุ่มศิลปวัฒนธรรมล้านนา วัฒนธรรมชนเผ่าและคุณธรรม จริยธรรม  
การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
และสร้างสรรค์งานศิลปะในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบ
จากการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน  
(กองแผนฯ/ส้านักการศึกษาฯ) 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / กองแผนและงบประมาณ  

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ 

ท้องถิ่น 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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5. ยุทธศาสตรด์้านการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 พันธกิจ      พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ การสร้างสุขภาวะประชาชน 
ในท้องถิ่น และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

 เป้าประสงค ์  การศึกษามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

กลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
      การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีศักยภาพและคุณภาพอย่างหลากหลาย การส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชนให้เกิดความรอบรู้ มีอัตลักษณ์และทักษะการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อม แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือศูนย์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ ส้าหรับประชาชนทุกระดับ  
ทุกประเภทอาชีพ ให้เข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องอันเป็นการเสริมสร้างวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการอยู่ร่วมกัน 
ในบริบทสังคมประชาธิปไตยที่เติบโต แตกต่างและหลากหลาย เพ่ือก้าวสู่ชุมชนและสังคมที่ตื่นตัวและการเรียนรู้ 
ทั่วทั้งพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  
(กองแผนฯ / ส้านักการศึกษาฯ) 

5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
การส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชนเชียงใหม่ทุกคน  

ในทุกระบบการศึกษา สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วทั้งพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือตอบโจทย์วิกฤติและความเหลื่อมล้้า 
ทางการศึกษาของประชาชนทุกเพศทุกช่วงวัย รวมถึงผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนบริบทความต้องการของพ้ืนที่
เชียงใหม่ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมือง
เชียงใหม่ (รักษ์วัฒนธรรม) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ทันการเปลี่ยนแปลง) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ให้มีสัมมาชีพ (แสวงสัมมาชีพ) พัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
สื่อ แหล่งเรียนรู้การศึกษาวิจัยและการรณรงค์สื่อสารสู่สังคม ตลอดจนส่งเสริมและสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมปฏิรูป
การศึกษาเชียงใหม่ให้เข้มแข็งและมีพลังเต็มพ้ืนที่ ภายใต้การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาเชียงใหม่ การบูรณาการ
ทรัพยากร การใช้แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเชื่อมโยงสู่สมัชชาหรือองค์กรทางการศึกษาในทุกระดับให้เกิดเอกภาพและหนุนเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน 
อันเป็นการสร้างเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่เกิดเอกภาพเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์ของ 
คนรุ่นใหม่ และยกระดับประชาชนเชียงใหม่รองรับการพัฒนาจังหวัดและสังคมไทยโดยรวมให้พร้อมต่อการขับเคลื่อน 
ตามนโยบายแห่งชาติก้าวสู่อนาคตประเทศไทย 4.0 ได้อย่างยั่งยืน  
(ส้านักการศึกษาฯ)  
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กลยุทธ์ 
5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ให้มีศักยภาพในการปฏิรูปการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่และบริบทของแต่ละ
โรง เรี ยน  โดย เป็นการยกระดับหลักสู ตรและการ เรี ยนรู้ สู่ ทั กษะศตวรรษที่  21  การจั ดการศึ กษา 
เ พ่ือสัมมาชีพ การเสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพแก่นักเรียน ให้มี พัฒนาการเกิดทักษะความรอบรู้  
พร้อมออกสู่โลกชีวิตจริง การท้างานและการศึกษาต่อ การส่งเสริมศักยภาพวิชาชีพและบทบาทการจัดการเรียนรู้  
ยุคใหม่ของครู การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ ติดตาม จัดการความรู้/ข้อมูล 
การศึกษาวิจัย การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
และน้าร่องปฏิรูปการศึกษาการจัดปัจจัยความพร้อมทุกด้านให้กับโรงเรียนและส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียน  
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) บนฐานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพ้ืนที่โรงเรียน  
(ส้านักการศึกษาฯ) 

5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 
การพัฒนาให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจของคนในชุมชน 

(ส้านักปลัดฯ / ส้านักการศึกษาฯ / ส้านักการช่าง) 

5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท้า ในหลายรูปแบบ เป็นการให้ความรู้ 

แก่ ชุ มชนแบบบู รณาการของหน่ ว ย ง าน ภาครั ฐ เอกชน กลุ่ มชุ มชนต่ าง ๆ เ พ่ื อสร้ างความเข้ มแข็ ง 
ให้แก่ชุมชุน สามารถพัฒนาและก้าวไปสู่สังคมอยู่ดีมีสุขการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน รวมทั้งในด้านของการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการมีงานท้า การให้ความรู้ในด้านของกฎหมายกับการใช้
ชี วิ ตประจ้ าวัน  การสาธารณสุข  การสร้ า งสั งคมให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  ท้ า ให้ประชาชน  
ในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนครอบครัวอบอุ่นและชุมชนน่าอยู่  
(ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ) 

5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
      การศึกษารวบรวมข้อมูลของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้ สู งอายุ  ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหา 
ทางสังคมในท้องถิ่น การก้าหนดแนวทางในการสงเคราะห์ในด้านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเสริมสร้างรายได้ ปัจจัย
ในการยังชีพ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต รวมทั้งการติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องและการด้าเนินการ
เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับทุกกลุ่ม เช่น สาธารณูปโภค การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการอบรมและ 
การพัฒนาในด้านต่าง  ๆ 
(ส้านักปลัดฯ/ส้านักการศึกษาฯ) 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองแผนและงบประมาณ / ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ส้านักการช่าง 
 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและ 

ท้องถิ่น 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย  
และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

 พันธกิจ        บริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชน  
ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และการพัฒนาเครือข่าย 

 เป้าประสงค ์  ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถกลับไป
ใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
องค์กรมีขีดความสามารถ มีความพร้อมของหน่วยงาน เครือข่ายในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชนให้แก่ประชาชนมากขึ้น 

กลยุทธ์ 
6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

การสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม พัฒนา
เครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร/หน่วยงานในการให้ความรู้ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
แนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย  
(ส้านักการช่าง) 
 
6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนัง การขุดลอก คูคลอง  
ล้าน้้า เพ่ือป้องกันน้้าท่วมฯ รวมตลอดถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พ้ืนที่ประสบภัย  
(ส้านักการช่าง) 

6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 
การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด ในการก้าหนดมาตรการ

ป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและสถานที่ท้างานอย่างเป็น
ระบบ  
(ส้านักปลัดฯ/ส้านักการศึกษาฯ) 
 
6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบและประสิทธิ ภาพในการรั กษาความสงบ ปลอดภั ยในชุมชนอย่ างบู รณาการ ทั้ ง ใน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันและ
เฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย  
(ส้านักการช่าง) 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส้านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด / ส้านักการช่าง / ส้านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของ 

    ประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการ 

รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 
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สตร์ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 พันธกิจ           พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 

 เป้าประสงค์     องค์กรมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
และสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
การเปิดโอกาสและพร้อมรับประชาชน องค์กรอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์  

กลยุทธ์ 
7.1 การสร้างจิตส านกึและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครฐัเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0 

การปรับกระบวนทัศน์และสร้างจิตส้านึกของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรภาครัฐให้มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการท้างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน์ของประชาชน โดยประชาชน
ได้รับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองการเจ้าหน้าที่ / ส้านักการศึกษาฯ / ส้านักการช่าง) 

7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน 

ให้พร้อมรับกับภารกิจหน้าที่ตามกฎหมายก้าหนดเน้นกระจายการบริการสาธารณะให้ทั่วถึง โดยค้านึงถึงความต้องการ
ของประชาชนเพ่ิมบทบาทภาคเอกชน       ในกิจการของรัฐ เพ่ือลดภาระการลงทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ตลอดจนพัฒนากลไกการก้ากับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและ
ด้าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส้านึกข้าราชการให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด 
(กองแผนฯ / กองคลัง/ กองการเจ้าหน้าที ่/ ส้านักการศึกษาฯ) 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
       การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาความต้องการ การก้าหนดนโยบาย เสนอแนะและ
ก้าหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ  ให้เสมอภาคและ 
มีความสมดุล ส่งเสริมการท้ากิจกรรมในลักษณะพหุภาคี ส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐ
ตามที่กฎหมายก้าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
(ส้านักปลัดฯ / กองกิจฯ / กองแผนฯ / กองการเจ้าหน้าที่ / ส้านักการศึกษาฯ) 

7.4 จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน/การบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการด้าเนินการ

ก่อสร้ าง ปรั บปรุ งสถานที่  อาคารส้ านั กงาน อาคารปฏิบั ติ การต่ าง ๆ  ขององค์ กรเ พ่ือให้ เป็ นองค์กร 
ที่มีความพร้อมส้าหรับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  
(ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) 
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 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

 ความเชื่อมโยง 
1. แผนพัฒนาจังหวัด : ประเด็นการพัฒนาที่ 5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของ 

ประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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5. Green Growth : การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

6. Internal Process : การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

Functional - - Positioning 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  

2. Growth & Competitiveness :  
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เชยีงใหม่ 

7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เชยีงใหม่ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 

4) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

5) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศกึษา

และพฒันาคณุภาพชีวติ 

6) ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการป้องกนั 

บรรเทาสาธารณภยัและการจดัระเบียบชมุชนสงัคมการพฒันาด้าน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เชยีงใหม่ 

  3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เชยีงใหม่ 

6) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ
การจัดระเบียบชุมชนสังคม 

7) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

1.Stability : ความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

                       ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ 
      1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2) ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีแ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5) ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6) ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบ 

ชุมชนสังคม 

4. Inclusive Growth:  
การสรา้งโอกาส ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
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อบจ. เปน็หน่วยงานหลัก 
ในการจดัท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าท่ี 

            เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที ่
   อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหนว่ยงานหลักในการบูรณาการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตพืน้ที่และเชื่อมประสาน 
การมีส่วนร่วมของ 

   ทกุภาคส่วน 
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1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 การพฒันาโครงสร้าง 
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคม

2 การส่งเสริมการเกษตร 
การผลิตสินค้าชุมชน 
การค้า การลงทนุสู่สากล

2

3

เพิ่มศักยภาพการค้า 
การลงทนุ การค้า
ชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ
พฒันาเกษตรอนิทรีย์ 
เกษตรปลอดภยั เกษตร
แปรรูป 
ที่มุ่งเนน้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมลูค่าเพิ่ม

1 พฒันาการทอ่งเที่ยวและ
ธุรกจิบริการต่อเนื่องใหม้ี
คุณภาพ สามารถสร้าง
มลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชนอ์ย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภมูปิญัญา
และนวัตกรรม

7

8

9

การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
การพฒันาภาค เมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ

2 ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

2 ด้านเศรษฐกจิและการ
ทอ่งเที่ยว

2 การพฒันาเศรษฐกจิ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

1

2

ส่งเสริมและ
พฒันาการ
ทอ่งเที่ยวและ
บริการสุขภาพ 
เชื่อมโยงชุมชน
และทอ้งถิ่น
การส่งเสริม
การเกษตร
การผลิตสินค้า
ชุมชน การค้า 
การลงทนุ สู่สากล

1

2

3

พฒันาอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและบริการที่
เนน้ความโดดเด่นและ
เชื่อมโยง
หว่งโซ่มลูค่าเพิ่มการ
ทอ่งเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด
เพิ่มศักยภาพการค้า 
การลงทนุ การค้า
ชายแดนและการค้า
ต่างประเทศ
พฒันาเกษตรอนิทรีย์ 
เกษตรปลอดภยั เกษตร
แปรรูป 
ที่มุ่งเนน้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมลูค่าเพิ่ม

1

2

3

พฒันาการทอ่งเที่ยวและ
ธุรกจิบริการต่อเนื่องใหม้ี
คุณภาพ สามารถสร้าง
มลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชนอ์ย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภมูปิญัญา
และนวัตกรรม
ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกจิ
พเิศษ และการเชื่อมโยงกบั
อนภุมูภิาค GMS BIMSTEC
 และ AEC เพื่อขยาย
ฐานเศรษฐกจิของภาค
ยกระดับเปน็ฐานการผลิต
เกษตรอนิทรีย์และเกษตร
ปลอดภยัเชื่อมโยง
สู่อตุสาหกรรมเกษตรแปร
รูปที่สร้างมลูค่าเพิ่มสูง

1

3

7

8

9

การเสริมสร้าง
และพฒันา
ศักยภาพ
ทนุมนษุย์ 
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  
การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
โลจิสติกส์ 
การพฒันา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
การพฒันาภาค 
เมอืง และพื้นที่
เศรษฐกจิ

2

3

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

3 ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4 การส่งเสริมและพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ใหส้มบรูณ์ โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

5 บริหารจัดการ อนรัุกษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

5 อนรัุกษแ์ละฟื้นฟปูา่ต้นน้้า
ใหค้งความสมบรูณ์ 
จัดระบบบริหารจัดการน้้า
อย่างเหมาะสมและ
เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้
ทั่วถึง ปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหามลพษิหมอกควัน
อย่างยั่งยืน

4

9

การเติบโต
ที่เปน็มติร
กบัส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพฒันา
อย่างยั่งยืน 
การพฒันาภาค เมอืง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ

2

5

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านการสร้าง
การเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน็
มติรกบัส่ิงแวดล้อม
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

4 ด้านการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่น

4 การอนรัุกษ ์ฟื้นฟแูละ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

1

3

ส่งเสริมและพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทอ้งถิ่น
การเสริมสร้างสังคมให้
มคุีณภาพ คงอตัลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

1 พฒันาอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและบริการที่
เนน้ความโดดเด่นและ
เชื่อมโยง
หว่งโซ่มลูค่าเพิ่มการ
ทอ่งเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด

1 พฒันาการทอ่งเที่ยวและ
ธุรกจิบริการต่อเนื่องใหม้ี
คุณภาพ สามารถสร้าง
มลูค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชนอ์ย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการ
ผลิตสินค้าและบริการที่มี
ศักยภาพสูงด้วยภมูปิญัญา
และนวัตกรรม

1

10

การเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพ
ทนุมนษุย์ 
ความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ
เพื่อการพฒันา

3 ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

5 ด้านการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพชีวิต

5 การพฒันาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

1

3

ส่งเสริมและพฒันาการ
ทอ่งเที่ยวและบริการ
สุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน
และทอ้งถิ่น
การเสริมสร้างสังคมให้
มคุีณภาพ คงอตัลักษณ์
ทางวัฒนธรรม

1

4

พฒันาอตุสาหกรรมการ
ทอ่งเที่ยวและบริการที่
เนน้ความโดดเด่นและ
เชื่อมโยง
หว่งโซ่มลูค่าเพิ่มการ
ทอ่งเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด
พฒันาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) 
แบบองค์รวม มุ่งเนน้
การเปล่ียนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ

4 พฒันาคุณภาพชีวิตและ
แกไ้ขปญัหาความยากจน 
พฒันาระบบดูแลผู้สูงอายุ
อย่างมส่ีวนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน 
ยกระดับทกัษะฝีมอื
แรงงานภาคบริการ

1

2

10

การเสริมสร้างและ
พฒันาศักยภาพ
ทนุมนษุย์ 
การสร้าง
ความเปน็ธรรม
และลดความ
เหล่ือมล้้า
ในสังคม 
ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพฒันา

3

4

ด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

6 ด้านการปอ้งกนั 
บรรเทาสาธารณภยั
และการจัดระเบยีบ
ชุมชนสังคม

6 การปอ้งกนับรรเทา
สาธารณภยัและ
การรักษาความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อย
ในชุมชน

5 การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภยั
และความสงบสุขของ
ประชาชน

5 การเสริมสร้างความ
มั่นคงแหง่ชาติ
เพื่อการพฒันา
ประเทศสู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน

1 ด้านความมั่นคง- -
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ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580)

ยทุธศาสตร์ 
อบจ.เชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

ยทุธศาสตร์
การพัฒนา อปท.
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนา
จงัหวัดเชยีงใหม่

(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 
(ประเด็นการพัฒนา)
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12

(พ.ศ.2560-2565)

แผนพัฒนาภาคเหนือ
(พ.ศ.2560-2565)

7 ด้านการบริหาร
จัดการบา้นเมอืงที่ดี

7 การบริหารจัดการ
บา้นเมอืงที่ดี

5 การเสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภยั
และความสงบสุขของ
ประชาชน

2

6

การสร้างความเปน็
ธรรมและลดความ
เหล่ือมล้้าในสังคม 
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกนั
การทจุริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย

4

6

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

- -
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่

 สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส 
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน
และเป็นระบบ  

W1 ส่วนราชการภายในองค์กรยังไม่สามารถจัดท า
และเชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

S2 องค์ กรมี การแบ่ งสายงานการบั งคับบัญชา
ตามล าดับที่ชัดเจน 

W 2 การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการเน้นการ
ด าเนินงานตามภารกิจของตนเองเป็นส่วนใหญ่  
ไม่ได้เน้นหรือให้ความส าคัญในการบูรณาการ 
กับหน่วยงานอื่น 

S3 มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่ าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ ได้ด าเนินการ โดยผ่านทาง 
เว็บไซด์ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ  

W 3 ส่ วน ร าชการ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการ พัฒนา 
ไม่สามารถก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินการ
โครงการที่ แน่ นอนได้ และการปฏิบั ติ ง าน 
ตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้าไม่เป็นไป
ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

S 4 เป็ นองค์ กรหลักที่ ท าหน้ าที่ ในการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

W4 ความสามารถในการจัดเก็บรายได้เองขององค์กร
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ 
และงบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
มีจ านวนน้อยมาก 

S 5 มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  

W5 การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการ
ไม่สามารถแสดงให้ เห็นถึงความคุ้มค่าและ
ประโยชน์หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับ  

S 6 มีกฎหมายรองรับการด าเนินงานตามภารกิ จ 
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ 

S 7 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริม 
ในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
การจั ดการฝึ กอบรมและ ส่ ง เสริ มให้ เข้ ารั บ 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 

S8 มีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณของ
ตนเองภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 

S9 องค์กรมีทรัพยากร เครื่ องมือ  อุปกรณ์และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานเพ่ือให้เกิด
ประสิ ทธิ ภ าพเหมาะสมกับการด า เนิ น งาน 
ตามภารกิจที่รับผิดชอบ 
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โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 

O1 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและ
ศูนย์กลางการลงทุนทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

T1 

 

สภาพภูมิประเทศบางแห่งเป็นภูเขา ไม่สามารถ 
เก็บกักน้ าได้ บางแห่งเป็นที่ราบรองรับน้ าที่ระบาย 
มาจากพ้ืนที่ อ่ืนท าให้ เกิดปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก  
สภาพพ้ืนที่เป็นหินปูนท าให้น้ าบาดาล ไม่มีคุณภาพ 
ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภค    

O2 เชียงใหม่มีวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
ในรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด ภาษา
เขียน และจารีตต่าง ๆ มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้
ในการพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น 

T 2 การเป็นเมืองใหญ่ท าให้มีประชากรแฝงที่เข้ามา
ท างานและใช้ชีวิต เป็นจ านวนมาก ท า ให้ เกิด 
ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภค 

O3 เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษา จึงเป็น 
แหล่ งที่ ส าคัญต่ อการ พัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ 
ให้มีคุณภาพ 

T 3 ปัญหาราคาน้ ามันที่ผันผวน มีการปรับราคาข้ึน – ลง  
ไม่ แน่ นอน ซึ่ งกระทบต่ อต้ นทุ นการผลิ ตของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสินค้าและ
วัตถุดิบ 

O4 เชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ของ
ภาครัฐและเอกชนที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ 
สามารถรองรับการเข้ามาใช้บริการในการรักษาโรค
เฉพาะทาง 

T4 ปั ญ ห า ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ภ า ว ะ อ า ก า ศ 
ที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ กระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตร ขาดการวางแผนการผลิต ท าให้
เกิดภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด พฤติกรรม
การจ าหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง ต้นทุน 
การผลิตสูงจากการใช้สารเคมี 

O5 เชียงใหม่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร ธรรมชาติ
และแหล่งต้นน้ าล าธาร  

T5 การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างความกังวลและ
ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังที่มีมาตรฐาน 

O6 เชียงใหม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งด้าน 
โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ 
และอุทยานแห่งชาติ 

T6 สถานการณ์ทางการเมืองและการชุมนุมของกลุ่ม 
ต่าง ๆ ที่มีความขัดแย้งทางความคิด ท าให้นักลงทุน
และนักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด 

O7 เชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้และไม้ดอก 
ไม้ประดับเมืองหนาว สามารถส่งออกและน ารายได้ 
เข้าสู่จังหวัดจ านวนมาก 

T7 ความคับคั่งของการจราจร การใช้สารเคมีในภาค
การเกษตร หมอกควันจากการเผาการก าจัดขยะ 
ไม่ถูกวิธี  หมอกควันจากไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

O8 เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพ สามารถ
น าไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้แก่ชุมชน  

T8 การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2588 ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร  
กลุ่มผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มี 
องค์ ค ว ามรู้  เ พ่ื อ เ ต รี ยมพร้ อมรั บมื อ อย่ า งที่ 
ควรจะเป็นทั้งด้านโอกาส ผลกระทบ 
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โอกาส (Opportunity) (ต่อ) ข้อจ ากัด (Threat) 

O9 เชียงใหม่มียุทธศาสตร์ด้ านการพัฒนาที่ ชัดเจน  
เน้นชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน 

 

O10 เชียงใหม่มีสถานที่รองรับการจัดกิจกรรม 
ระดับนานาชาติ 

O11 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

O12 ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE CITY 

 

O13 ประชาชน ในจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ มี ค ว ามตื่ น ตั ว 
ในปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีเครือข่ายประชาชน 
ที่มุ่งแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม 

O14 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่ชัดเจนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจั งหวัดเชียงใหม่ 
ให้ความร่วมมือในการบูรณาการโครงการภายใต้
หลักเกณฑ์การประสานแผนมากขึ้น 

O15 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน
จังหวัดให้อยู่รอดและเติบโต 

O16 รัฐบาลมีนโยบายน าประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี  2558 อย่ างสมบูรณ์  
โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเมืองและ 
ความมั่นคง 
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 ประเด็นท้าทาย 

 การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 การแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว โคลนถล่ม 
 การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ า การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ าการพัฒนาแหล่งกักเก็บ 
 การขจัดความยากจน การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 การเตรียมความพร้อมสร้างองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและ โอกาสจาก AEC  อาทิ โอกาส

ทางการส่งสินค้า /บริการไปขายในประเทศอาเซียน 
  

******************** 
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3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในอ าเภอต่าง ๆ  

ของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

1. เมืองเชียงใหม่ 
 พื้นที่ ๑52.๔ ตร.กม. 
 ประชากร  
    ๒27,443  คน  
    แยกเป็น 
    ชาย ๑06,237 คน  
    หญิง ๑21,206 คน  
    จ านวนครัวเรือน  
    ๑59,741  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง              
    16 ต าบล  ๗๘ หมู่บ้าน 
    1 เทศบาลนคร  
    1 เทศบาลเมือง  
    8 เทศบาลต าบล   
    1 อบต.   
  เป็นภูเขาด้านตะวันตก       
     ทอดตัวยาวแนวเหนือ-    
     ใต้ พื้นที่ราบด้าน      
     ตะวันออก 
 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   9,517 ไร ่  
 พืชหลัก ได้แก่ ข้าว  
ลักษณะเด่น 
 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น 
   เอกลักษณ์ของจังหวัด  
   ทั้งด้านประวัติศาสตร์  
   ศาสนา วัฒนธรรม และ 
   แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 สามารถพัฒนาให้เป็น  
   ศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ 
   ของภาคเหนือ 
 พัฒนาเป็นศูนย์กลาง 
    ด้านการท่องเที่ยว 
 พัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง 
   สินค้า  OTOP   ภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่น 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
   ขยะ หมอกควัน     
   การจราจรแออัด 
 ปัญหาชุมชนเมือง 
 ปัญหาอุทกภัย 
 ปัญหาสังคม ยาเสพติด 
   การพนัน 
 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 การคมนาคมบางพื้นที่เป็น 
   อุปสรรคต่อการระบายน้ า 
   ในช่วงฤดูฝน 
 แรงงานไร้ฝีมือเนื่องจาก 
    เป็นแรงงานต่างด้าว 
    มีจ านวนมาก 
 งบประมาณสนับสนุน 
   ด้านการท่องเที่ยวที่มีจ ากัด 
 พื้นที่ในการจัดสถานที่ 
   พักผ่อนหย่อนใจในเมือง 
   มีน้อย 

 จัดระเบียบชุมชนเมือง 
   ที่แออัด 
 ขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน 
   เพื่อเร่งระบายน้ า แก้ไข   
   ปัญหาน้ าท่วม และ 
   น้ าเน่าเสีย 
    เพิ่มงบประมาณด้าน 
   ส่งเสริมกีฬาในชุมชน 
   เพื่อห่างไกลปัญหา 
   ยาเสพติดให้ทั่วถึง 
 จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและ 
    พัฒนาผลผลิตภัณฑ์  
    OTOP 
 เพิ่มงบประมาณในการ  
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
    สถานที่ท่องเที่ยว 
    ที่ส าคัญ 
  เพิ่มพื้นที่สีเขียว/สถานที่ 
    พักผ่อนหย่อนใจในเขต  
    เมืองให้มากขึ้น 
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

2. จอมทอง 
 พื้นที่  712.297 ตร.กม. 
 ประชากร  
   66,365 คน แยกเป็น          
   ชาย 32,416  คน 
   หญิง 33,949  คน 
   จ านวนครัวเรือน 
   23,008 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                 
   6  ต าบล   103 หมู่บ้าน  
   6  เทศบาลต าบล 
   1  อบต.    
 พื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขา    
    สลับซับซ้อนลาดเอียง 
    ไปทางทิศตะวันออก 
     จรดแม่น้ าปิง พื้นที่ 
     การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ 
     ในบริเวณหุบเขาและที่ 
     ลาดเชิงเขาจรดแม่น้ า 
     ปิง 
 

 พื้นที่ท าการเกษตร 87,098ไร ่
 พืชหลัก ได้แก่ ล าไย ข้าว  
    ถั่วเหลือง 
 มีโรงงานอุตสาหกรรมหลัก  
    คือ  โรงสีข้าว 
ลักษณะเด่น 
 มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
   เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว  
   คือดอยอินทนนท์ 
 เป็นพื้นที่ปลูกล าไยที่มี 
   คุณภาพมีสินค้า OTOP  
   ระดับ  5  ดาว  ของจังหวัด  
   คือ ผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ  
   บ้านสบเตี๊ยะ 
 มีแม่น้ าปิงไหลผ่านตลอด 
   แนวตะวันออกของอ าเภอ 
 มีโครงการพระราชด าริและ 
   โครงการหลวงในหลาย 
   พื้นที่ของอ าเภอ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 สามารถพัฒนาเป็นตลาด 
   กลางแหล่งจ าหน่ายล าไย 
   และการส่งออกล าไย 
   ไปตลาดต่างประเทศ 
 สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง 
   ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ 
  สีธรรมชาติ 
 สามารถพัฒนาแหล่ง 
   ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการ 
   ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ 
   เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 
   ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 

สภาพปัญหา 
 การขาดโอกาสในการน า 
   ต้นน้ ามาใช้อย่างทั่วถึง 
   โดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
  เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บ 
  น้ าเพียงพอและขาดระบบ 
  ชลประทานที่ด ี
 ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ 
   ที่ดินท ากิน 
 ต้นทุนการผลิตด้าน 
   การเกษตรสูง ราคา 
   ผลผลิตตกต่ า 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกพืช        
   เศรษฐกิจเชิงเดี่ยว   
   คือ ล าไย 
 เกษตรกรบางส่วนยังใช้การ 
   สูบน้ าด้วยเครื่องสูบน้ าที่ใช้ 
   น้ ามัน  ท าให้ต้นทุนการ 
   ผลิตสูง 

 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า   
    เพื่อการเกษตรและ   
    อุปโภคบริโภค 
 ขยายพื้นที่รับน้ า  
   เพื่อการเกษตรโดยการ 
   ก่อสร้างสถานีสูบน้ าพลัง 
   ไฟฟ้า 
 เร่งรัดการออกเอกสาร 
   สิทธิ์ท่ีดิน 
 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ 
   การเกษตรเป็นการลด 
   ต้นทุนการผลิตทาง 
   การเกษตร 
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3. เชียงดาว 
 พื้นที่ 1,882.1 ตร.กม. 
 ประชากร  
    72,726 คน แยกเป็น 
    ชาย 36,594  คน 
    หญิง 36,132 คน 
    จ านวนครัวเรือน 
    30,801 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                    
    7  ต าบล     83 หมู่บ้าน       
    7  เทศบาลต าบล  2  อบต.   
 ตั้งอยู่บริเวณที่ราบแคบ      
    ของริมแม่น้ าปิง โดยที่ 
    ทางหลวงเชียงใหม่- 
    ฝาง หมายเลข 107           
    ตัดผ่าน ขนานตามแนว 
    ยาวเหนือใต้ บริเวณ     
    พื้นที่ราบมีความกว้าง   
    ประมาณ 4 กิโลเมตร  
    คิดเป็นพื้นที่ประมาณ         
    48 ตารางกิโลเมตร   
    มีความแตกต่างของ 
    ความสูงในช่วง 300 –  
    400 เมตร ของระดับ 
    น้ าทะเลปานกลาง 

 พื้นที่ท าการเกษตร 
   128,706 ไร ่
 พืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพด  
    ข้าวเหนียว ถั่วเหลือง  
    กระเทียม   ยาสูบ ถั่วลิสง  
    งา  มะม่วง ลิ้นจี่ และ    
    กล้วย 
 โรงงานอุตสาหกรรม 
    ที่ส าคัญได้แก่ โรงงาน 
    สีข้าวขนาดเล็ก โรงงาน 

แปรรูปอาหาร  
ลักษณะเด่น 
 มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติ คือ  ดอยหลวง 
  เชียงดาวทางประวัติศาสตร์  
  คือ พระสถูปเจดีย์ 
  พระนเรศวรเมืองงาย 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
   ฤดูฝน แม่น้ าปิง เมื่อฝนตก 
   หนักจะมีปริมาณน้ ามาก 
   จนล้นตลิ่งไหลท่วม 
   บ้านเรือนที่ท าการเกษตร   
   ขณะที่หน้าแล้ง ไม่สามารถ      
   กักเก็บน้ าไว้ได้เนื่องจาก 
   ตื้นเขิน 
 ปัญหาด้านการคมนาคม 
   เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
   ไม่สะดวก 
 ประชาชนบางส่วนไม่มี 
    เอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากิน    
 โรงพยาบาลไม่สามารถ 
   รองรับผู้ป่วยอย่างพอเพียง 
    ปัจจุบันเป็น  โรงพยาบาล  
    ขนาด 30 เตียง 
 ปัญหายาเสพติด 
 ปัญหาการบุกรุกป่า 
   ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 พื้นที่บางพื้นที่ ของอ าเภอ 
   เชียงดาวเป็นพื้นที่แคบๆ   
   เครื่องจักรเข้าถึงยากท าให้ 
   การด าเนินการแก้ไขปัญหา 
   เป็นไปได้ยากล าบากและ 
   ล่าช้า 
 ที่ดินของเกษตรกร  
   ส่วนใหญ่เป็นสิทธิท่ีท ากิน  
   ยังไม่มีโฉนดจึงท าให้ขาด 
   โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง 
   ทุน 
 

 ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง 
   แก้ไขปัญหา 
   อุทกภัยและภัยแล้ง 
 พัฒนาปรับปรุงเส้นทาง 
   คมนาคมเช่ือมโยง 
   ถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 ปรับปรุงขยาย 
   โรงพยาบาลตึกอุบัติเหตุ 
   เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่ม 
   มากขึ้น 
 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   
   สิทธิ์และออกเอกสาร 
   สิทธิ์ในที่ดิน 
 สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
   เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติดในพื้นที่ 
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 เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับ    
   ประเทศ เพื่อนบ้าน (พม่า)  
   และมีด่านค้าขาย 
   ชายแดน (กิ่วผาวอก) 
ศักยภาพการพัฒนา 
 พื้นที่อ าเภอเชียงดาวเป็น 
   พื้นที่  ที่มีความอุดม 
   สมบูรณ์ทั้งทรัพยากร 
   ป่าไม้ ลักษะภูมิอากาศ  
   และทรัพยากรน้ าเหมาะแก่ 
   การท าการเกษตร  และ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท้ังนี้  
   อ าเภอเชียงดาวยังมีย่าน 
   ธุรกิจที่กว้างพอสมควร  
   มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย 
   และชาวต่างชาติ 

 ด้านการท่องเที่ยว อ าเภอ 
   เชียงดาวเป็นทางผ่านของ 
   หลายอ าเภอ จึงท าให้มี 
   นักท่องเที่ยวรู้จักน้อย  
   ขาดการประชาสัมพันธ์จาก 
   หน่วยงานการท่องเที่ยว  
   และเส้นทางการคมนาคม 
   ยากล าบาก 
 ด้านผลผลิตตกต่ า  
  เนื่องจากอ าเภอเชียงดาว 
  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 
  มาก การขยายหรือขนส่ง 
  สินค้าต้องผ่านพ่อค้า 
  คนกลางท าให้ถูกเอา 
   เปรียบด้านราคา 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
   มีจ านวนมากแต่ขาด 
   การบริหารจัดการ 
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4.ไชยปราการ 
 พื้นที่ ประมาณ             
   510.9 ตร.กม.  
 ประชากร  
    38,417 คน แยกเป็น 
    ชาย   18,858  คน                
    หญิง  19,559  คน   
    จ านวนครัวเรือน  
    17,279  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                  
   4  ต าบล     44 หมู่บ้าน         
   2  เทศบาลต าบล  2  อบต.   
 พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่   
   ราบลุ่มล้อมรอบด้วย 
   ภูเขา 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
    85,872 ไร่ 
 พืชหลัก ได้แก่ กระเทียม 
ลักษณะเด่น 
 มีความหลากหลายของ 
   วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ 
   ชนเผ่ามีแหล่งท่องเที่ยว 
   ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
 มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  
   เช่นถ้ าผีแมน กาดเมืองผี 
 มีวัดประจ าอ าเภอ  
   วัดพระเจ้าพรหมมหาราช 
ศักยภาพการพัฒนา 
 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของ 
   ประชาชน 
 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   เชิงอนุรักษ์ 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหายาเสพติด 
 ปัญหาภัยแล้ง 
 ปัญหาชนกลุ่มน้อย 
 ปัญหาหมอกควันไฟป่า 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ขาดที่ท ากินท าให้มีการ 
   บุกรุกพื้นที่ป่า 
 ติดชายแดนส่งผลให้เกิด 
   ปัญหาต่างๆ 
ความร่วมมือระหว่าง 
  ประชาชน 
 ประชาชนขาดความรู้ในการ 
    ประกอบอาชีพ 
 การเกษตรส่วนใหญ่อาศัย 
   แหล่งน้ าจากธรรมชาติ 
 

 การจัดระเบียบชุมชนและ 
   สังคม  การรักษา 
   ความสงบเรียบร้อย 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ของประชาชน 
 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
   อาชีพของประชาชน 
   ในแต่ละหมู่บ้าน 
 การบริหารจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 เตรียมความพร้อมเพื่อ 
   ป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
   ที่จะเกิดขึ้น 
 การพัฒนาการบริหาร 
   จัดการบ้านเมืองที่ดี 
   สร้างการมีส่วนร่วม 
   ในท้องถิ่น 
 การพัฒนาระบบ 
   โครงสร้างพื้นฐาน 
   แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ 
   สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
   ท้องถิ่น 
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5. ดอยเต่า 
 พื้นที่  803.9  ตร.กม. 
 ประชากร  
    27,362 คน แยกเป็น 
    ชาย    13,673  คน 
    หญิง   13,689  คน 
    จ านวนครัวเรือน 
    10,102  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง             
    6  ต าบล     43  หมู่บ้าน 
    1  เทศบาลต าบล  5  อบต.   
  เป็นภูเขาเตี้ยและเนิน 
     สูงสลับกัน 

  พื้นทีท่ าการเกษตร  
    81,585 ไร่ 
  พืชหลัก ได้แก่ ล าไย  
    ถั่วเหลือง 
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  มีกลุ่ม OTOP เด่น 
  มีแหล่งประมงน้ าจืด 
     ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด 
     เชียงใหม่ 
ศักยภาพการพัฒนา 
  มีศักยภาพในการพัฒนา 
    เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  มีศักยภาพการพัฒนา 
     เป็นแหล่งประมงน้ าจืด 
 
 
 
 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาภัยแล้งซ้ าซาก 
  ปัญหาการขาดเอกสาร 
     สิทธิ์ท่ีดินท ากิน 
  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 
    ไม่สะดวก 
  ปัญหาการขาดการพัฒนา 
     แหล่งท่องเที่ยว 
  ปัญหาการขาดการพัฒนา 
    ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  ขาดการพัฒนาระบบ 
    ชลประทานที่จะน าน้ าจาก 
    ล าน้ าปิงมาใช้ประโยชน์ 
  ขาดการพัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
    ของอ าเภอ 
 

  ก่อสร้างระบบส่งน้ า 
  ติดตั้งระบบสูบน้ า 
    ด้วยระบบไฟฟ้า  
    และการขยายเขต 
    จ าหน่ายไฟฟ้าสู่พื้นที่ 
    เกษตร 
  ให้มีการออก 
    พระราชกฤษฎีกา 
    ยกเลิกเขตป่าสงวน 
  การก่อสร้างและ 
    ปรับปรุงเส้นทาง 
    คมนาคม 
  ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุง  
    แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
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6. ดอยสะเก็ด 
 พื้นที่ 671.3 ตร.กม. 
 ประชากร  
    72,205 คน แยกเป็น 
    ชาย 34,225 คน  
   หญิง ๓7,980 คน  
   จ านวนครัวเรือน 
   32,903 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง              
   ๑๔ ต าบล     ๑๑๒  หมู่บ้าน   
   13 เทศบาลต าบล  1  อบต.   
  เป็นป่าและภูเขามี    
    พื้นที่ราบประมาณ  
    ๑ ใน ๕  ของพื้นที่ 
    ทั้งหมด ที่ราบส่วนใหญ่ 
    เป็นไร่นา มีแม่น้ าส าคัญ 
    ไหลผ่าน ๖ สาย 

  พื้นทีท่ าการเกษตร  
    52,436 ไร่ 
  พืชหลัก ได้แก่ ข้าว ล าไย  
     มะม่วง กระเทียม  
     หอมแดง ชา กาแฟ  
ลักษณะเด่น 
  มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น  
    วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  
    หนองบัวพระเจ้าหลวง  
    เขื่อนแม่กวง  ศูนย์ศึกษา 
    การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้    
    อันเนื่องมาจาก 
    พระราชด าริ 
ศักยภาพการพัฒนา 
  มีระบบชลประทานแม่กวง 
  มีศักยภาพด้านการ 
    ท่องเที่ยว 
  มีศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
    ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่อง 
    มาจากพระราชด าริ 
 
 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาอุทกภัย 
  ปัญหาภัยแล้ง 
  ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์                 
    ในที่ดินท ากิน 
  ปัญหาการขาดการพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว 
  ปัญหาเด็กเยาวชน 
    ส่วนใหญ่รับวัฒนธรรม 
    เมืองมากกว่าท้องถิ่น 
    เนื่องจากเข้ามาศึกษาและ 
    ท างานในเขตเมือง 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  ประสบปัญหาอุทกภัยและ 
     ภัยแล้ง 
  การขาดเอกสารสิทธิ์ของ 
    ประชาชน 
  การขาดงบประมาณ 
    ในการพัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยว 
  ขาดการมีส่วนร่วมของ 
    ประชาชนอย่างแท้จริง 
 
 

  พัฒนาโครงสร้าง 
    พื้นฐาน การสร้างอ่าง 
    เก็บน้ าและ ระบบ 
    ระบายน้ าอย่างเป็น 
    ระบบ 
  การออกเอกสารสิทธิ์ 
    ให้กับประชาชน 
  ส่งเสริมและพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว 
    ในท้องถิ่น            
  ส่งเสริมและอนุรักษ์ 
    วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    แก่เยาวชนเพื่อสืบทอด 
    จากรุ่นสู่รุ่นสืบไป 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
    ของประชาชนในการ 
    ด าเนินกิจกรรม 
    เพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
    ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
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7.  ฝาง 
 พื้นที่ 888.164 ตร.กม. 
 ประชากร  
  88,683 คน แยกเป็น 
  ชาย  43,398 คน 
  หญิง 45,285 คน 
 จ านวนครัวเรือน 
  43,032 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                    
    8  ต าบล    119 หมู่บ้าน     
    4  เทศบาลต าบล  6  อบต.   
  คล้ายกับแอ่งกระทะ   
    โดยมี ภูเขาสูงล้อมรอบ 

  พื้นทีท่ าการเกษตร  
    210,000 ไร่   
  พืชหลัก ได้แก่ ข้าว    
     ส้มเขียวหวาน 
ลักษณะเด่น 
 พืชผลการเกษตร  
   พืชเมืองหนาว 
 สถานที่ท่องเที่ยว เช่น  
   ดอยอ่างขาง อุทยาน 
   โป่งน้ าร้อน บ่อน้ ามันฝาง  
ศักยภาพการพัฒนา 
 ด้านการท่องเที่ยว 
 ด้านการเกษตร 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว  
     อุทกภัย 
  ปัญหาการจัดการ 
    ทรัพยากรน้ า  
  ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
     และชายแดน 
  ปัญหาต้นทุนการผลิต 
    ทางการเกษตรสูง ราคา 
    พืชผลทางการเกษตร 
    ตกต่ า 
 ปัญหาสินค้าจากประเทศ 
    เพื่อนบ้านลักลอบเข้ามา 
    จ าหน่ายแข่งขันกับสินค้า 
    ในพื้นที่ 
  ปัญหาเส้นทางคมนาคม 
    ไม่สะดวก 
 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 ปัญหาที่ท ากิน 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  ราษฎรขาดเอกสารสิทธิ์ 
    ในที่ดินท ากินท าให้มีการ 
    บุกรุกป่าสงวน 
 งบประมาณในการ 
   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   และการบริหารจัดการน้ า 
   มีจ ากัด  
 พื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะพัฒนา 
   อยู่ในเขตป่าสงวนท าให้ 
   ยากต่อการดูแลของ 
   ท้องถิ่น  

  พัฒนาโครงสร้าง 
    พื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหา 
    ภัยแล้ง เช่น การขุดลอก 
    ล าน้ าสายส าคัญ  
    หนองน้ าสาธารณะที่ใช้ 
    ในการเกษตร 
  สร้างชุมชนให้เข้มเข็ง 
    เพื่อแก้ไขปัญหายา 
    เสพติด 
  ส่งเสริมการเกษตร 
    เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
    พัฒนาผลผลิตให้มี 
    คุณภาพให้สามารถ 
    แข่งขันกับสินค้าจาก  
    ประเทศ เพื่อนบ้านได้ 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ถนน สะพานให้สามารถ 
    เช่ือมโยงถึงกันในแต่ละ 
    หมู่บ้าน ต าบล 
   จัดระบบแก้ไขปัญหา 
    แรงงานต่างด้าวที่มี 
    เป็นจ านวนมาก 
    อยู่ในพื้นที่ ทั้งที่มี 
    บัตร และไม่มีบัตรฯ 
 เร่งรัดการตรวจเอกสาร   
   สิทธิ์และออกเอกสาร 
   สิทธิ์ในที่ดิน 
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8. พร้าว 
 พื้นที่  
     1,148.186 ตร.กม.  
 ประชากร  
    48,257 คน แยกเป็น 
    ชาย   23,797  คน                
    หญิง  24,460  คน  
    จ านวนครัวเรือน   
    20,218  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
    11 ต าบล 109  หมู่บ้าน           
    6   เทศบาลต าบล 4  อบต.   
  เป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วย     
     ป่าไม้และภูเขา 
    มีพื้นที่ราบบางส่วน 
    อยู่ตรงกลางของพื้นที่ 
 

  พื้นทีท่ าการเกษตร จ านวน  
    119,777 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ มะม่วง 
   ล าไย มันฝรั่ง ข้าวหอมมะลิ   
   ถั่วเหลือง    
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติที่สวยงาม 
  มีโครงการหลวง 
    แม่ปูนหลวง 
  มีโครงการเกษตรที่สูง 
     ดอยม่อนล้าน 
   มีแปลงขยายพันธุ์พืชของ 
     ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
  เป็นแหล่งปลูกข้าวหอม 
     ดอกมะลิและมะม่วง 
     น้ าดอกไม้ที่มีช่ือเสียง 
ศักยภาพการพัฒนา 
  มีระบบชลประทานราษฎร์ 
     แม่โก๋น 
   มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
     ไหลผ่านหลายสาย ได้แก่  
     น้ าแม่งัด  แม่ปั๋ง แม่โก๋น  
     แม่แวน แม่ขอด แม่ลาด 
     และน้ าแม่วะ 
   สามารถเพิ่มมูลค่า 
     ผลผลิต  ข้าวหอม 
     ดอกมะลิ 105 มะม่วง 
     น้ าดอกไม้เพื่อการส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปัญหา 
   ปัญหาอุทกภัย 
   ปัญหาภัยแล้ง 
   ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง 
   เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน  
     เป็นของตนเอง/ไม่มี 
     เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
   การคมนาคมขนส่ง 
      ไม่สะดวก 
   ที่ดินท ากินเสื่อมสภาพ  
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
  ปัญหาการคมนาคม 
     ไม่สะดวก 
  เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน/ 
      ขาดเอกสารสิทธิ์ 
  ขาดงบประมาณการ 
    ส่งเสริมอาชีพนอกฤดู 
    การเกษตร (อาชีพเสริม) 
  ขาดงบประมาณในการ 
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  เป็นเมืองปิดตามลักษณะ 
    ที่ตั้ง ไม่เช่ือมโยงและ 
    เป็นทางผ่านไปยังเมือง 
    อื่น ๆ  
 

  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
    แม่สะรวมและแม่งัด 
    ตอนบน 
  พัฒนาปรับปรุงบ ารุงดิน 
    ด้วยอินทรีย์วัตถุ 
  สร้างถนนระหว่าง 
    อ าเภอ-จังหวัดให้ได้ 
    มาตรฐาน 
  จัดสรรพื้นที่รัฐให้ 
    เกษตรกรท ากิน 
 ออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ 
   เกษตรกร 
 เพิ่มศักยภาพการผลิต 
   ข้าวหอมดอกมะลิ     
   105 และควบคุมการ 
   ผลิตให้ได้มาตรฐาน 
   ตลอดจนการบรรจุภัณฑ์ 
   ให้ทันสมัย 
  เพิ่มศักยภาพการผลิต 
    มะม่วงน้ าดอกไม้ให้ 
    มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ตามที่ตลาดต้องการ   
    และเพิ่มปริมาณการ 
    ส่งออกไปต่างประเทศ 
    ให้มากขึ้น 
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
    ทางธรรมชาติ/ 
    วัฒนธรรม 
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9. แม่แจ่ม 
 พื้นที่ 2,686.571 ตร.กม. 
 ประชากร  
     59,852 คน แยกเป็น 
     ชาย 30,429 คน  
     หญิง 29,423 คน   
     จ านวนครัวเรือน  
    18,062 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
     7 ต าบล     104 หมู่บ้าน          
     2 เทศบาลต าบล  6  อบต.   
  เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา     
    สูงชันทุรกันดาร  
    การคมนาคมไม ่
    สะดวกอยู่ในเขตป่า 
    สงวนเกือบทั้งพื้นที่ 
    ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ 
    และภูเขาสูงชัน 
    ประมาณ 70 %  
    ของพื้นที่ ที่ราบเชิงเขา 
    ประมาณ 20 %  
    ที่ราบสูงประมาณ  
    10 % 
 
 
 
 
 

  พื้นทีท่ าการเกษตร จ านวน  
    186,657 ไร่ 
  พืชหลักได้แก่ ข้าวโพด 
    เลี้ยงสัตว์  ข้าว หอมแดง 
ลักษณะเด่น 
  มีผ้าตีนจกที่ได้ขึ้นทะเบียน 
   สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
  มีโบราณสถานและ 
    โบราณวัตถุอันล้ าค่า 
ศักยภาพการพัฒนา 
  ด้านการท่องเที่ยว 
  ด้านเศรษฐกิจ 
  ด้านสาธารณูปโภค 
    ขั้นพื้นฐาน 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ไฟฟ้า น้ าประปา ถนน 
  ปัญหาคุณภาพ ชีวิต 
    ด้านการศึกษา และ 
    สาธารณสุข  
  ปัญหาด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การบุกรุกถางป่า 
  ปัญหาหมอกควัน 
    จากการเผาวัชพืชไร่ 
  ปัญหาการขาดเอกสาร 
    สิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
  ปัญหาราคาพืชผล 
     ทางการเกษตรตกต่ า 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 เป็นอ าเภอที่มีพ้ืนที่กว้าง  
   และเป็นภูเขา  
 ขาดการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิตให้แก่ประชาชน 
 ขาดเอกสารสิทธิ์ 
   ในที่ดินท ากิน 
 งบประมาณในการพัฒนา 
   ในพื้นที่มีจ านวนจ ากัด 
    ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    และการพัฒนาคุณภาพ 
    ชีวิต 
  โรงพยาบาลขาดแคลน 
    บุคลกร และครุภัณฑ์   
    ทางการแพทย์ 
    ที่เพียงพอต่อการ 
    ให้บริการประชาชน 
    ในพื้นที่ 

 ปรับปรุงระบบโครงสร้าง   
    พื้นฐานและพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 
 ก่อสร้าง ปรับปรุง อ่าง 
    เก็บน้ า เขื่อน และ 
    การวางกล่องเกเบี้ยน 
 เร่งรัดการออกเอกสาร 
   สิทธิ์ให้กับประชาชน 
 ส่งเสริมอาชีพ  
   สร้างงาน  สร้างรายได้ 
   ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
   ในการบริการจัดการ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
    เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุก 
    เผาป่า ซึ่งเป็นปัญหา 
    หมอกควันส่งผลกระทบ 
    ในพื้นที่ใกล้เคียง 
 พัฒนาระบบบริการ 
   สาธารณสุขเพิ่มบุคลากร 
   ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
    ที่เพียงพอ 
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10. แม่แตง 
พื้นที่ 1,362.784 
  ตร.กม.   
ประชากร  
   71,670 คน แยกเป็น 
   ชาย 35,206  คน  
   หญิง  36,464  คน 
   จ านวนครัวเรือน  
   32,980 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                  
   13 ต าบล 120 หมู่บ้าน 
   1  เทศบาลเมือง   
   5  เทศบาลต าบล   
   7  อบต.   
  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม 
    เป็นที่สูงลาดเอียงและ 
    มีพื้นที่เป็นป่าสงวน 

 พื้นที่ท าการเกษตร     
   จ านวน 93,806 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าวนาปี  
   ข้าวนาไร่ ถั่วเหลือง  
  ถั่วลิสง ยาสูบ กระเทียม 
  ล าไย 
ลักษณะเด่น 
 มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติที่งดงาม  
   เช่น อุทยานแห่งชาติ 
   ห้วยน้ าดัง  โป่งเดือด   
   น้ าตกบัวตอง 
ศักยภาพการพัฒนา 
 มีศักยภาพด้านการ 
   พัฒนาการเกษตร 
 มีศักยภาพการพัฒนา 
   การท่องเที่ยว 
 มีศักยภาพด้านการ 
   พัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยและ 
   ภัยแล้ง 
 ปัญหาความยากจนของ 
    ประชาชนในพื้นที่ 
 การขยายตัวของปัญหา 
   ยาเสพติดในพื้นที่ 
 การใช้สารเคมีทางการ 
   เกษตรของเกษตรกร 
   ส่งผลให้มีต้นทุนในการ 
   ผลิตสูง 
 ปัญหาแรงงานต่างด้าว 
 ปัญหาการขาดเอกสาร 
   สิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ขาดเอกสารสิทธิ์ของ 
    ประชาชน 
 สภาพภูมิประเทศเป็น 
   ที่สูงลาดเอียงท าให้เกิด 
   อุทกภัยและภัยแล้ง 
 ขาดแคลนน้ าเพื่อการ 
   อุปโภค-บริโภคและ 
   การเกษตรในฤดูแล้ง 
 ขาดการมีส่วนร่วมในการ 
   แก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
   ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ 
   ปัญหายาเสพติด 
 ขาดแคลนงบประมาณ 
   ในการส่งเสริมอาชีพ 
   ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 
   อย่างต่อเนื่อง 
    

 สร้างแหล่งเก็บกักน้ า และ 
   เพิ่มจุดระบายน้ า  
  เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ 
   พื้นที่ติดกับแม่น้ าปิง 
 เร่งรัดการตรวจสอบสิทธิ 
   ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับ 
   ประชาชน พร้อมทั้งยกเลิก 
   เขตปฏิรูปที่ดิน 
 ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
   ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
   และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
   เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ 
   ยั่งยืน 
 ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
   เช่ือมโยงภาคเกษตรกรรม 
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11. แม่ริม 
 พื้นที่  443.6  ตร.กม. 
 ประชากร               
    86,179 คน แยกเป็น  
    ชาย  42,216 คน               
    หญิง 43,963 คน  
    จ านวนครัวเรือน  
    39,541 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
   11 ต าบล    92 หมู่บ้าน 
   6   เทศบาลต าบล  5  อบต.   
 เป็นพื้นที่ราบมีลักษณะ    
    ลาดเอียง มีภูเขา 
    ล้อมรอบ และ 
    เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   จ านวน  47,573 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าวนาปี   
   ข้าวนาปรัง ล าไย ถั่วเหลือง 
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติที่น่าสนใจ 
    มากมาย 
 มี OTOP เด่น 
ศักยภาพการพัฒนา 
 มีทรัพยากรธรรมชาติ 
   ที่อุดมสมบูรณ์ 
 มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
   และกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาอุทกภัย 
  ปัญหาขาดแคลนน้ า 
  ปัญหาไฟป่า หมอกควัน 
  ปัญหาที่ดินที่ท ากิน 
  ปัญหายาเสพติด 
  ปัญหาขาดการรวมกลุ่ม 
    ในการประกอบอาชีพ 
  ขาดแคลนไฟฟ้าใช้ 
   1 หมู่บ้าน คือหมู่บ้าน 
   พระบาทสี่รอย 
  แหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ขาดงบประมาณในการ 
   พัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
 ชุมชนขาดความเข้มแข็ง 
   และการมีส่วนร่วมของ 
   ประชาชน 

 ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย  
    พร้อมประตูระบายทราย    
    และพนังเขื่อนหินเรียง 
  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
    เพื่อใช้ในการเกษตร 
 สร้างที่อยู่อาศัยส าหรับ 
    คนจน 
 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
    เส้นทางเพื่อการ 
    ท่องเที่ยว 
  การส ารวจพื้นที่ซ้ า 
     ค้นหาผู้ค้า แก้ปัญหา     
     ยาเสพติด 
 การให้ความรู้ 
    ประชาธิปไตยกับ 
    ประชาชน เพื่อสร้าง 
    ความเข้มแข็งทางสังคม 
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12. แม่วาง 
 พื้นที่ 601.68 ตร.กม. 
 ประชากร  
   31,464 คน 
   ชาย  15,519 คน               
   หญิง 15,945 คน  
   จ านวนครัวเรือน    
   11,132 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
   5  ต าบล      58  หมู่บ้าน 
   1  เทศบาลต าบล  5  อบต.  
  พื้นที่ร้อยละ 80 เป็น    
    ภูเขาสูงและที่ราบลาด      
    เอียงไปทางทิศ 
    ตะวันออก ความสูงของ    
    พื้นที่ท่ีสูงที่สุด 2,043 ม.      
    ซึ่งสูงรองจาก 
   ดอยอินทนนท์       
   มีพื้นที่ป่าสงวน  
   92,300ไร่ และพื้นที่ 
   การใช้ประโยชน์    
   ประมาณ 3 ใน 4 ของ    
   พื้นที่ท้ังหมด 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   จ านวน  63,953 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ หอมหัวใหญ่  
   ข้าวนาปี ล าไย พริกใหญ่   
   ข้าวโพด ถั่วเหลือง  
   ถั่วฝักยาว พริก มะเขือ 
   กะหล่ าปลี ผักกาดขาว 
   ถั่วลันเตา มันฝรั่ง  
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติที่สวยงาม  
  มี OTOP เด่น คือ  
    แหล่งผลิตและจ าหน่าย 
    เรือใบจ าลอง  เกมไม้ 
  มีพืชเศรษฐกิจ ได้แก่  
    หอมหัวใหญ่ การผลิต 
    สาหร่ายเกลียวทอง พืชไม้ 
    เมืองหนาว 
ศักยภาพการพัฒนา  
  โอกาสในการพัฒนา 
    ทางด้านการเกษตร  
    โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ     
    เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูก 
    เป็นที่ราบและมีภูมิอากาศ 
    เหมาะสม  
  มีศักยภาพในการพัฒนา  
    เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  มีศักยภาพในด้าน 
    หัตถกรรม        
 
 
 
 
     

สภาพปัญหา 
 ปัญหาด้านการเกษตร 
 ปัญหาด้านการคมนาคม 
ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิ์ 
 ปัญหาแหล่งน้ า 
 ปัญหาด้านสังคม การพนัน 
    ยาเสพติด 
 ปัญหาอุทกภัย วาตภัย  
 ปัญหาการบุกรุกท าลายป่า 
   เพื่อท าการเกษตร 
 ปัญหาหมอกควัน 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 มีล าน้ า 7 สาย แต่ขาด 
   อ่างกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู 
   แล้ง และกันไม่ให้เกิด 
   น้ าท่วม 
 ขาดแคลนงบประมาณ 
   ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
   ซ้ าซาก 
  ประชาชนขาดการวมกลุ่ม 
    ในการประกอบอาชีพ 
  เกษตรกรขาดความรู้ด้าน    
    การตลาด การบรรจุภัณฑ์   
    และการเงิน 
 

 การสร้างห้องเย็นเก็บ  
   หอมหัวใหญ่เพื่อแก้ไข 
   ปัญหาราคาผลผลิต 
   ทางการเกษตรตกต่ า 
 ปรับปรุงเส้นทางถนน 
   ระหว่างหมู่บ้านให้เป็น 
   มาตรฐาน 
  แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ 
    ที่ดินท ากินโดยใช้วิธีการ 
    แปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  การสร้างอ่างเก็บน้ าและ 
     การป้องกันการกัดเซาะ 
     ตลิ่ง  
 เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชนเพื่อให้ชุมชน 
    สามารถรวมตัวกัน  
    ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไข 
    ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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13. แม่อาย 
 พื้นที่  736.701 ตร.กม. 
 ประชากร 66,138 คน 
   ชาย   32,803  คน 
   หญิง  33,335  คน 
   จ านวนครัวเรือน 
    30,635 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                         
   7 ต าบล  93 หมู่บ้าน 
  1 เทศบาลต าบล  6  อบต. 
  เป็นพื้นที่ภูเขาสูงต่ า   
     เรียงรายลาดไปสู่ ที่ราบ   
    ลุ่มแม่น้ าฝาง แม่น้ ากก                      
    แม่น้ าแม่อาย  
    และแม่น้ าลาว 
 
 
 

  พื้นทีท่ าการเกษตร จ านวน  
     124,341 ไร ่
  พืชหลัก ได้แก่ กระเทียม 
     ข้าว ส้ม ลิ้นจี่  
ลักษณะเด่น 
 วัฒนธรรมชนเผ่า 13  
   ชนเผ่า 
 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
   ศาสนาและวัฒนธรรม 
ศักยภาพการพัฒนา 
 ด้านการพัฒนาการ 
   ท่องเที่ยว 
 ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาขาดการส่งเสริมและ 
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 
    เพื่อการเกษตรและอุปโภค     
    บริโภค  
 ปัญหาอุทกภัยซ้ าซาก 
 ปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์  
    ในที่ดินท ากิน 
 ปัญหายาเสพติด 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา    
    แหล่งท่องเที่ยวที่มี 
    ศักยภาพ 
 ขาดแคลนงบประมาณ 
    ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
    และการแก้ไขปัญหา 
    เกิดอุทกภัยท าให้ผลผลิต 
     การเกษตรเสียหาย 
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา 
    และเขตป่าไม้และอุทยาน  
    ไม่สามารถพัฒนาได้ 
  ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ 
    ในที่ดินท ากิน 
 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง 
   ท่องเที่ยว  
 ขุดลอกแม่น้ าฝางและ 
    ก่อสร้าง อ่างเก็บน้ า 
 เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์และ 
   ออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน 
   ท ากิน 
 สร้างความร่วมมือ  
   ระหว่างภาครัฐ เอกชน 
   อปท.ในพื้นที่ในการร่วม 
   กันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
   ทั้งด้านยาเสพติด สังคม 
    การพัฒนาอื่น ๆ 
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14. เวียงแหง 
 พื้นที่ 672.172  ตร.กม. 
 ประชากร  
     18,215  คน แยกเป็น 
     ชาย  9,469  คน  
     หญิง 8,746  คน  
     จ านวนครัวเรือน               
     8,645  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                      
   3  ต าบล     23 หมู่บ้าน 
   1  เทศบาลต าบล  2  อบต. 
  พื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้    
    ต้นน้ า ล าธาร 

  พื้นทีท่ าการเกษตร  
จ านวน 35,250  ไร ่

 พืชหลักได้แก่ ข้าว  
   กระเทียม ถั่วเหลือง 
ลักษณะเด่น 
 มีแหล่งท่องเที่ยวทาง 
    ธรรมชาติ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 พัฒนาการท่องเที่ยว 
    เชิงนิเวศน์ และวัฒนธรรม 
    ชนเผ่า 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยและวาตภัย 
 ปัญหาขาดแคลนน้ า  
    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
 ปัญหาการไม่มีเอกสาร 
   สิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 ปัญหาเส้นทางคมนาคม               
    ขาดการพัฒนา 
 ปัญหาขาดการพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 พื้นที่อ าเภอห่างไกล 
   จากตัวเมือง  
 เป็นภูเขาสูงชันและ  
   คดเคี้ยว 
 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
 อ าเภออยู่ในเขตป่าสงวนฯ  
 ขาดงบประมาณในการ 
   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ขุดลอกและซ่อมแซม 
   ปรับปรุงหน้าฝาย 
 ยกเลิกเขตปฏิรูปที่ดิน 
   ที่ประกาศครอบคลุมไว้  
   เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ 
   ต่อไป 
 ปรับปรุงก่อสร้าง 
   เส้นทางคมนาคม 
 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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15. สะเมิง 
 พื้นที่ 898  ตร.กม.  
 ประชากร  
   ๒๓,210 คน แยกเป็น 
   ชาย  ๑๑,779  คน  
   หญิง ๑๑,431  คน  
   จ านวนครัวเรือน     
   7,927 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                      
   ๕ ต าบล     ๔๕ หมู่บ้าน 
   ๑ เทศบาลต าบล  ๔ อบต.   
 พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา    
    และป่าไม้ประมาณ       
   ๘๐  % ของพื้นที่ท้ังหมด     
    มีแม่น้ าที่ส าคัญ ๒  สาย      
    คือ แม่น้ าขานและแม่น้ า 
    สะเมิง 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
    25,164 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าว  
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระเทียม  
   สตรอเบอรี่  ถั่ว กะหล่ าปลี 
   เก๊กฮวย หญ้าหวาน มะม่วง 
   กาแฟ พลับ เบญจมาศ 
ลักษณะเด่น 
  สภาพพื้นที่เป็นภูเขาและ 
    ป่าไม้ ท าให้ลักษณะ 
    ภูมิอากาศเย็นตลอดปี  
    เหมาะแก่การปลูกพืชผัก  
    เพื่อการบริโภคและการค้า  
    ตลอดปี 
 ประชากรมีการด ารงชีวิต 
   แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ 
   มีความอุดมสมบูรณ์  
   เหมาะแก่การส่งเสริม 
   เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   เชิงอนุรักษ์ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 ด้านการท่องเที่ยว 
 ด้านการเกษตรกรรม 
 หมู่บ้าน/ชุมชนมีความ 
   เข้มแข็ง 

สภาพปัญหา 
 ด้านการคมนาคม ถนน 
   เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 
   จ านวนมากเป็นถนนลูกรัง  
   เมื่อถึงฤดูฝนถนนได้รับ 
   ความเสียหายหลาย 
   เส้นทางประชาชนสัญจร 
   และใช้ล าเลียงพืชผล 
   ทางการเกษตรล าบาก  
 ไม่มีการจัดระบบน้ า 
   เช่น อ่าง เขื่อน เนื่องจาก  
   เป็นแหล่งผลิตอาหาร 
   แต่ขาดแคลนน้ า 
   เพื่อการเกษตร 
 หลายหมู่บ้านอยู่ในเขต 
   ป่าสงวนแห่งชาติหรือเขต 
   อุทยาน ซึ่งไม่สามารถออก 
   เอกสารสิทธิ์ได้  บางพื้นที่ 
   มีการบุกรุกที่ป่า เพื่อขยาย 
   พื้นที่ท ากิน หรือลักลอบ 
   ตัดไม้ ท าลายป่า  เผาป่า  
  เพื่อขยายพื้นที่หาของป่า 
 ด้านระบบไฟฟ้า หย่อมบ้าน 
   หลายแห่ง ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  
   เนื่องจากติดปัญหาตั้งอยู่   
   ในเขตพื้นที่โซน A  
   หน่วยงานด้านป่าไม้ 
   ไม่สามารถอนุญาตให้การ 
   ไฟฟ้าเข้าไปด าเนินการ 
   ติดตั้งได้ 

 พัฒนาโครงพื้นฐาน 
   ด้านการคมนาคม 
   ขนส่ง ถนนเช่ือมระหว่าง    
   หมู่บ้าน  
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   เพื่อการเกษตร เช่น 
   ก่อสร้างฝาย เขื่อน  
   แก้มลิงรองรับน้ า 
   เพื่อการเกษตร 
 เร่งรัดกรมที่ดิน  
   ด าเนินการส ารวจออก 
   โฉนดที่ดินให้แก่ 
   ประชาชนที่อยู่ในเขตป่า 
   สนับสนุนแนวทางการ 
   ออกโฉนดชุมชน  
   สร้างความเข็มแข็งแก่ 
   ชุมชน/หมู่บ้านให้มี 
   ส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
   ของรัฐ ในการดูแล 
   ป้องกันรักษาป่า 
 หน่วยงาน อปท.  
    จัดระบบไฟฟ้าพลังงาน 
    ให้แก่หมู่บ้านที่ประสบ   
    ปัญหา และหน่วยงาน 
    ด้านป่าไม้ควรพิจารณา 
    เสนออนุโลม ก าหนด 
    พื้นที่ท่ีหมดสภาพป่า 
    จัดสรรให้ประชาชนได้ 
    อยู่อาศัยหรือท ากินได้ 
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม รณรงค์ไม่ให้  
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
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สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

   ประชาชนในพื้นที่ขาดความ 
    กระตือรือร้นและมีส่วน 
    ร่วมในการพัฒนา 
 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
   ขาดการดูแลพัฒนา 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ทรัพยากรธรรมชาติ 
   มีจ านวนมากแต่ขาดการ 
   บริหารจัดการที่ดี 
 เกษตรกรขาดความสนใจ 
    ในการน าวิทยาการ 
    สมัยใหม่มาใช้ในการ 
    แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
    เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่ง 
    ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
 

   มีการท าลายป่า 
   ตัดไม้ ควรมีการปลูก 
   ป่าทดแทน 
 ปลูกจิตส านึกให้ 
    ประชาชนมีความ 
    กระตือรือร้นและมี 
    ส่วนร่วมในการพัฒนา 
    ท้องถิ่น 
 ประสานหน่วยงานที่ 
   รับผิดชอบเกี่ยวกับการ 
   ท่องเที่ยวเข้ามาช่วย 
   ด าเนินการพัฒนา 
   แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 
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สภาพเศรษฐกิจ/ 
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แนวทางด าเนินการ 

16. สันก าแพง 
  พื้นที่ 197.833  ตร.กม. 
  ประชากร                  
    85,427 คน แยกเป็น                      
    ชาย  39,936  คน                 
    หญิง 45,491  คน 
    จ านวนครัวเรือน  
    42,255 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                     
    10  ต าบล 100  หมู่บ้าน 
    1 เทศบาลเมือง 
    6 เทศบาลต าบล  
    3 อบต.  
 เป็นที่ราบอยู่ตอนกลาง    
   ของอ าเภอลาดเอียง 
   ไปทางทิศตะวันตก 
   เฉียงใต้บริเวณ        
   ลุ่มแม่น้ าออน  และ 
   พื้นที่ภูเขาอยู่ทาง 
   ทิศตะวันออกของ    
   อ าเภอเรียงขนาน เป็น 
   แนวเหนือ-ใต้ 
 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
    51,784 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าว ยาสูบ  
    พริก 
ลักษณะเด่น 
 มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง  
   ธรรมชาติ 
 แหล่งอุตสาหกรรมไม้ 
   แกะสลักและหัตถกรรม 
   พื้นบ้าน 
ศักยภาพการพัฒนา 
 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 พัฒนาเป็นศูนย์กลางการ 
   ผลิตสินค้าหัตถกรรมและ 
   อุตสาหกรรม 
 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
 ปัญหาขาดการพัฒนา                       
    แหล่งท่องเที่ยวและการ 
    คมนาคมเช่ือมโยง 
 ปัญหาการบริการด้าน 
   สังคมไม่เพียงพอต่อความ 
    ต้องการของประชาชน 
 ปัญหาการขยายตัวของ 
   ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะ 
   หมอกควัน 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ขาดการพัฒนาแหล่งเก็บ 
   กักน้ าท าให้พื้นที่ประสบ  
   ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง 
 เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ 
   แหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก 
 ขาดการพัฒนาสินค้า 
   หัตถกรรมเพื่อรองรับตลาด 
   สินค้าเฉพาะ 
 ขาดการพัฒนาอาชีพ 
    อย่างต่อเนื่อง 

 ขุดลอกล าน้ า/ก่อสร้าง 
   แก้มลิงและปรับปรุง 
   ฝาย คลองส่งน้ า 
   เพื่อรองรับน้ าในช่วง 
   ฤดูน้ าหลาก/ฤดูแล้ง 
 ก่อสร้างปรับปรุง 
   เส้นทางคมนาคม 
   เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
   ในพื้นที่ 
 ปรับปรุงศูนย์บริการ 
   สาธารณสุขพัฒนา       
   การศึกษาโรงเรียน 
   ในฝัน ก่อสร้างสนาม       
   กีฬาและจัดท าถนน 
   คนเมือง 
 บริหารจัดการปัญหา 
   ขยะ การขยายตัว 
   ของชุมชน 
 พัฒนาระบบในด้าน 
   การประชาสัมพันธ์ 
   การท่องเที่ยวในอ าเภอ 
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17. สันทราย 
 พื้นที่ ๒๘๕.02 ตร.กม. 
 ประชากร              
     131,135 คน แยกเป็น 
     ชาย  60,198  คน            
     หญิง  70,937 คน 
     จ านวนครัวเรือน  
      63,819 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
   ๑๒ ต าบล  ๑๒5 หมู่บ้าน 
   ๑ เทศบาลเมือง 
   ๑๑ เทศบาลต าบล 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   จ านวน  59,232 ไร่ 
 พืชหลัก  ได้แก่  ข้าวนาปี  
   ถั่วเหลือง มันฝรั่ง  
   ล าไย  
ลักษณะเด่น 
 ลักษณะพื้นที่เหมาะสมที่จะ 
   สร้างที่อยู่อาศัย มีความ 
   สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร 
ศักยภาพการพัฒนา 
 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของ 
   อ าเภอ 
 พัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ให้ 
   เกิดความยั่งยืน 
 

สภาพปัญหา 
 การบุกรุกยึดครองที่ดิน 
   ของรัฐและเอกชน 
 การกัดเซาะตลิ่งแม่น้ าปิง 
    ในฤดูน้ าหลาก 
 การใช้สารเคมีทาง 
   การเกษตร 
 การขยายตัวของหมู่บ้าน 
   จัดสรรท าให้เกิดการบุกรุก 
   ล าเหมืองสาธารณะ 
 ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
 ขาดการวางแผนการตลาด 
  ด้านการท่องเที่ยวในการ 
  สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
  ของอ าเภอ 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
   เฉพาะทาง 
 งบประมาณในการพัฒนา 
    มีจ ากัด 
 การด าเนินนโยบายของ 
   รัฐบาลทั้งระดับชาติ 
  และท้องถิ่นไม่มีความ 
   ต่อเนื่องในการพัฒนา 
   พื้นที่ 
 
 
 
 

 เร่งรัดหน่วยงานออก 
   ส ารวจสิทธิท่ีดินท ากิน 
 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า 
   ป้องกันการกัดเซาะ 
   ตลิ่ง 
 ส่งเสริมความรู้ทาง 
   วิชาการด้านเกษตร 
   อินทรีย์ 
 ป้องกันการบุกรุกล้ า 
   เหมืองสาธารณะของ 
   หมู่บ้านจัดสรรเพื่อ   
   ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ า 
   ท่วมขังในระยะยาว 
 ทุกภาคส่วนในพื้นที่ 
   ควรมีส่วนร่วมในการ 
   ก าหนดทิศทางการ 
   พัฒนาพื้นที่ ทั้งด้าน 
   การเกษตร ท่องเที่ยว 
   สังคม สิ่งแวดล้อม 
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18. สันป่าตอง 
 พื้นที่ 178.18  ตร.กม. 
 ประชากร  
    74,824  คน แยกเป็น 
    ชาย 35,264 คน  
   หญิง 39,560  คน 
   จ านวนครัวเรือน 
   31,604 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                  
   11   ต าบล 120 หมู่บ้าน 
   6  เทศบาลต าบล 7  อบต.  
 เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ    
   ส าหรับท าการเกษตร  
   มีพื้นที่ภูเขาและป่าไม้    
  เล็กน้อย 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
   50,314 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่  ล าไย ข้าว  
    หอมใหญ่ ถั่วเหลือง  
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งประวัติศาสตร์  
    อารยธรรมล้านนา 
    เวียงท่ากาน 
 เป็นแหล่งผลิตล าไยและ 
   ข้าวเหนียวคุณภาพดี 
 เป็นแหล่งภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ 
    ไม้แกะสลัก 
 มีตลาดนัดชุมชนขนาดใหญ่ 
   ที่สุดในภาคเหนือ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 พัฒนาการเกษตรและ 
   อุตสาหกรรมแปรรูป 
 พัฒนาแหล่งหัตถ- 
   อุตสาหกรรม 
 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว   
   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
   และเชิงนิเวศน์ 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 
    ซ้ าซาก 
 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 
   ช ารุดและจราจรติดขัด 
 ปัญหาราษฎรขาดเอกสาร 
    สิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 ปัญหาขาดการพัฒนา 
   แหล่งท่องเที่ยว 
 ปัญหาผลผลิตทางการ 
   เกษตรราคาตกต่ า 
 ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
   ไม่เพียงพอไม่มีแหล่งเก็บ 
   กักน้ า 
 พื้นที่อ าเภอเป็นที่ราบ 
   รองรับน้ าที่ระบายมาจาก  
   พื้นที่อ่ืนท าให้เกิดปัญหา 
   น้ าท่วมซ้ าซาก 
 ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
 

 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
   แม่ขาน 
 ปรับปรุงถนน 
   เรียบแม่น้ าปิงและ 
   สะพานข้ามล าน้ า 
 ส่งเสริมอนุรักษ์และ 
   พัฒนาเมือง 
   ประวัติศาสตร์ 
   เวียงท่ากาน พัฒนา 
   ปรับปรุงภูมิทัศน์                
   อ่างเก็บน้ าหนอง 
   สะเรียมแหล่งท่องเที่ยว 
   ที่ส าคัญ 
 พัฒนาผลผลิตทาง 
   การเกษตร และส่งเสริม 
   การรวมกลุ่มของ 
   เกษตรกร 
 สร้างความเข้มแข็ง 
   ในหมู่บ้านชุมชน 
   เพื่อแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติด 
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19. สารภี 
 พื้นที่ ๙๗.๔๕  ตร.กม. 
 ประชากร  
    82,959 คน แยกเป็น 
    ชาย  38,738   คน  
    หญิง  44,221  คน  
    จ านวนครัวเรือน  
    36,561  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
   ๑๒  ต าบล ๑๐๖  หมู่บ้าน  
   ๑2  เทศบาลต าบล 
  เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ    
    ส าหรับท าการเกษตร 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   จ านวน 41,379 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ล าไย ผัก 
ลักษณะเด่น 
 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
   ประวัติศาสตร์และ 
   วัฒนธรรมล้านนาที่ส าคัญ 
 มีถนนที่มีทัศนียภาพ 
   สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ 
  มีผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น 
ศักยภาพการพัฒนา 
  พัฒนาด้านการเกษตร 
  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง   
    ประวัติศาสตร์ 
  พัฒนากลุ่มอาชีพ 
    ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาผลผลิตล าไย   
     ล้นตลาดและราคาตกต่ า 
     ผลิตพืชเชิงเดี่ยว 
  ปัญหาอุทกภัย 
  ปัญหาวาตภัย 
  ปัญหาภัยแล้ง 
  ปัญหาหมอกควัน 
  การขยายตัวของหมู่บ้าน 
     จัดสรรเกิดปัญหา 
     สิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 
   ขาดความรู้ด้านการผลิต 
   และเทคโนโลยี 
  เป็นพื้นที่ราบลุ่ม 
    ริมแม่น้ าปิง  ท าให้ประสบ 
    ภาวะน้ าท่วมเป็นประจ า 
 ประชาชนยังคงมีความเช่ือ 
   ในการเผากิ่งไม้ใบไม้แห้ง 
   และเผาหน้าดินก่อนท าการ 
   เกษตรครั้งต่อไป 
 เส้นทางคมนาคมคับแคบ 
   โดยเฉพาะสายต้นยาง 
 
 
 
 

 ให้ความรู้แก่เกษตรกร 
   ชาวสวนล าไยด้านการ 
   ผลิตและเทคโนโลยี 
 ขุดลอก คู คลอง 
   เพื่อรองรับการระบาย 
   น้ าในช่วงฤดูฝน 
 ส่งเสริมให้มีการย่อย 
   สลายกิ่งไม้ ใบไม้ 
   ทดแทนการเผา   
 ส่งเสริมให้ชุมชน  
   ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
   ในการแก้ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล้อม 
 ปรับปรุงพัฒนา 
   เส้นทางคมนาคม 
  สายต้นยางให้มีความ 
   ปลอดภัยแก่ผู้สัญจร 
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20. หางดง 
 พื้นที่  ๒77.1 ตร.กม. 
 ประชากร  
   86,510 คน แยกเป็น 
   ชาย  40,484  คน  
   หญิง 46,026  คน  
  จ านวนครัวเรือน  
  44,080 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                  
  ๑๑  ต าบล   ๑๐๙ หมู่บ้าน 
  10 เทศบาลต าบล 2 อบต. 
 พื้นที่ส่วนใหญ่               
   เป็นภูเขา เขตอุทยาน   
   แห่งชาติ และป่าสงวน  
   มีพื้นที่ราบเล็กน้อย 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
   จ านวน  38,523 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าว   
    ถั่วเหลือง  ล าไย    
ลักษณะเด่น 
 เป็นศูนย์กลางการผลิต  
   งานไม้แกะสลักและเป็น 
   แหล่งส่งออกใหญ่   
   แหล่งหนึ่งของภาคเหนือ 
   ตอนบน 
 มีหมู่บ้านหัตถกรรมดินเผา 
   ที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๑๕๐ ปี  
 มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณ 
   สถานที่มีสถาปัตยกรรม 
   แบบพื้นเมืองที่สมบูรณ์  
   และสวยงามของภาคเหนือ 
ศักยภาพการพัฒนา 
 การพัฒนาอุตสาหกรรม   
  ครัวเรือน โดยภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่นด้านแกะสลัก  
 พัฒนาเป็นศูนย์กลาง 
   บริการการท่องเที่ยวของ 
   จังหวัด 
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
   ที่มีช่ือเสียง  โดยเฉพาะ 
   หัตถกรรมไม้แกะสลัก 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาขาดแคลนน้ า  
   เพื่ออุปโภคบริโภคและ 
   ท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
 ปัญหาน้ าท่วม 
 ปัญหาเส้นทางคมนาคม 
   เช่ือมโยงหมู่บ้านท่องเที่ยว 
   คับแคบ  
 ปัญหาส ังคม การพนัน  
   ยาเสพติด การว่างงาน 
   แรงงานต่างด้าว 
 ปัญหาผู้สูงอายุไม่สามารถ 
   พึ่งพาตนเองได้ 
  ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ า   
   ท าให้ประสบกับภาวะ 
   น้ าท่วม  
 สถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้รับ 
   การพัฒนาและ 
   ประชาสัมพันธ์  เส้นทาง 
   คมนาคมคับแคบ 
   ไม่สะดวก  ท าให้การจราจร 
   ติดขัด 
 สถาบันครอบครัว 
   ไม่เข้มแข้ง ปล่อยปละ 
   ละเลยลูกหลาน และ 
   ผู้สูงอายุ 
 

  ก่อสร้างระบบประปา 
    ผิวดินอ่างเก็บน้ า 
    วังหลวง 
  ก่อสร้างรางส่งน้ า 
     ป้องกันน้ าท่วม 
  ก่อสร้างและปรับปรุง 
     ถนนเช่ือมโยง 
     การท่องเที่ยวบริเวณ 
     บ้านถวาย 
  ส่งเสริมอาชีพให้ 
    แก่ผู้สูงอายุ  
    ผู้ว่างงานให้สามารถ 
    ด ารงชีวิตในสังคม 
    โดยไม่ต้องพึ่งพา 
    ผู้อื่น 
  ส่งเสริมความเข้มแข็ง 
    ให้แก่สถาบันครอบครัว 
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21. อมก๋อย 
 พื้นที่ 2,093.8 ตร.กม. 
 ประชากร                
    62,935 คน แยกเป็น   
    ชาย  31,768  คน               
    หญิง  31,167  คน  
    จ านวนครัวเรือน                
    21,200 ครัวเรือน   
 เขตปกครอง                   
   6  ต าบล 95 หมู่บ้าน  
   1  เทศบาลต าบล  6  อบต.  
  เป็นภูเขาสลับซับซ้อน  
     สามารถแบ่งได้     
     ออกเป็น  2 เขตย่อย 
     ดังนี้ 
     1. เขตภูเขาสูงเป็นต้น    
        ก าเนิดของต้นน้ า      
        ล าธาร คิดเป็นพื้นที่   
        ประมาณร้อยละ80 
        ของพื้นที่ 
     2. เขตภูเขาเตี้ยคิดเป็น 
         พื้นที่ร้อยละ 20  ของ    
         พื้นที่ 
 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
     66,707 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ มะเขือเทศ    
   พริกใหญ่ กะหล่ าปลี กาแฟ   
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยว ทาง 
    ธรรมชาติ ศาสนา และ 
    วัฒนธรรมชนเผ่า  
ศักยภาพการพัฒนา 
   พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
     เชิงนิเวศน์ 
  จัดตั้งเว็ปเซต์  
     www.omkoi.org 
     เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  การพัฒนาด้านการเกษตร 
    และอุตสาหกรรมแปรรูป 
 
 

สภาพปัญหา 
   ปัญหาการคมนาคม 
     ระหว่างอ าเภอ ต าบล  
     หมู่บ้าน ไม่สะดวก 
  ปัญหาการขาดแคลนน้ า             
    เพื่ออุปโภคและบริโภคใน       
     ฤดูแล้ง 
  ปัญหาป่าไม้ถูกท าลาย 
    และดินถล่ม 
   ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์ 
     ในที่ดินท ากิน 
  ปัญหามลพิษ หมอกควัน 
    ไฟป่า 
  ปัญหาโรคติดต่อหรือ 
    โรคระบาดทั้งคนและสัตว์ 
  ปัญหาการสื่อสาร 
    โทรคมนาคมไม่ทั่วถึง 
  ละเลยวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ความมีคุณธรรม  
    จริยธรรม 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่สูง 
    และแหล่งต้นน้ าล าธาร 
    ไม่สามารถพัฒนาได้ 
  การถางป่าเพื่อท าไร่ 
    เลื่อนลอยประชาชน 
   ส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 
   ฐานะยากจนและ 
   การศึกษาต่ า 
 ขาดการส่งเสริมอาชีพ 
   การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

  สร้างถนนเครือข่าย 
    เช่ือมโยง (เส้นวงแหวน   
    4 ต าบล) 
  จัดท าฝายแม้ว ปลูกป่า 
    เพิ่มเติม และอพยพ    
    ประชาชนที่อยู่บริเวณต้น 
    น้ าช้ัน  1 A  มายังเขต 
    ปฏิรูปที่ดิน  
  สนับสนุนกิจกรรมการ 
    ปฏิรูปที่ดินในพื้นที่นิคม 
    เศรษฐกิจพอเพียง 
  ก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ า 
    ขนาดใหญ่ 
  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ 
    ประชาชนในพื้นที่ 
    อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 
    วัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    ปลูกฝังให้มีคุณธรรม 
    จริยธรรม 
 
      

 
 

http://www.omkoi.org/


- 146 - 
 

 

อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

22. ฮอด 
 พื้นที่ 1,430.38 ตร.กม. 
 ประชากร                               
    43,764 คน  
    ชาย  21,709 คน               
    หญิง 22,055 คน               
    จ านวนครัวเรือน  
    15,956  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                   
    6 ต าบล   61 หมู่บ้าน 
    3 เทศบาลต าบล 4 อบต. 
  เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา  
     ที่ราบสูง และภูเขา 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
   69,704 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ล าไย  
    กะหล่ าปลี  มะเขือเทศ  
    ไม้ดอกไม้ประดับ 
ลักษณะเด่น 
 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง 
   ประวัติศาสตร์ อารยธรรม   
   เมืองฮอดเก่า และแหล่ง 
   ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
  เป็นชุมทางคมนาคม 
ศักยภาพการพัฒนา 
 พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้าน 
   เศรษฐกิจการค้าขายและ 
   ชุมทางการคมนาคม 
 พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 
   และวัฒนธรรม และการ 
   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาอุทกภัย  
  ปัญหาภัยแล้ง  
  ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์                
    ในที่ดินท ากิน 
  ปัญหาราคาผลผลิตทาง    
    การเกษตรตกต่ า 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
  เนื่องจากพื้นที่บางส่วน  
    เป็นที่ราบลุ่มเป็นจุดรวม 
    ของแม่น้ าท าให้ประสบ 
    ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน  
   และขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
   ประชาชนขาดเอกสาร 
     สิทธิ์ในที่ดินท ากิน  
     ขาดโอกาสในการพัฒนา 
 
 

การแก้ไขปัญอุทกภัย 
 จัดท าโครงการก่อสร้าง 
   แก้มลิงหนองหลวง  
   หมู่ 8 ต าบลบ้านตาล   
   เพื่อระบายน้ าเข้าพื้นที่ 
   หนองหลวงและกักเก็บน้ า 
  ไว้ใช้ในฤดูแล้ง อีกทั้งปรับ 
  ภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง 
  ท่องเที่ยว  แหล่งการ 
  ประมง  หรือจัดท าเป็น 
   สถานีประมงน้ าจืด 
 ขุดลอกแม่น้ าปิง   
   แม่น้ าแจ่ม  เพื่อให้น้ าไหล 
   สะดวก ไม่เอ่อล้นฝั่งท่วม 
   บ้านเรือน ไร่นา 
 สร้างฝายแม้ว (Check   
   dam) เฟื่อฟื้นฟูแหล่ง 
    ต้นน้ าล าธาร 
  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
    เลี่ยงเมืองฮอด 
    เพื่อป้องกันน้ าทะลัก 
    เข้าท่วมเขตชุมชน และ 
    เส้นทางคมนาคม 
    ก่อสร้างถนนเลี่ยง 
    เส้นทางน้ าท่วม  
    ถนนฮอด – วังลุง เช่ือม 
    ระหว่าง ต. หางดง –  
     ต.ฮอด – ต.นาคอเรือ  
    แก้ไขปัญหาคมนาคม  
    3 ต าบล 
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   การแก้ไขปัญหาด้านอื่นๆ 
1. จัดท าโครงการส่งเสริม 
    อาชีพ เพิ่มรายได้  
    ลดต้นทุนการผลิต 
    ทางการ เกษตร  หันมา 
    ใช้เกษตรอินทรีย์ให้แก่ 
    เกษตรกร  พัฒนา 
    ศักยภาพ สร้างชุมชน 
    เข็มแข็ง สามารถ 
    เข้าถึงแหล่งทุนได้ โดยใช้ 
    หลักเศรษฐกิจพอเพียง  
    และเกิดความยั่งยืน 
    ในการด ารงชีพ 
2. การจัดท าโครงการที่ 
     ปรึกษา เช่นแนวทาง    
    พัฒนาแหล่งอารยธรรม 
     เมืองฮอดเก่าแก่ 
     พระเจ้าโท้  ต าบลฮอด  
     อ าเภอฮอด  หรือ 
     มอบหมายนักวิชาการ 
    ด้านที่เกี่ยวข้อง 
    ท าการศึกษาวิจัย 
3. การจัดท าโครงการ 
    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
    สวนสนบ่อแก้ว ต าบล 
    บ่อหลวง อ าเภอฮอด 
4. การพิจารณาให้จัดตั้ง 
    ศาลจังหวัด ส านักงาน 
    อัยการจังหวัด เรือนจ า  
    ในพื้นที่  อ าเภอฮอด 
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   5. จัดท าโครงการขยาย 
   ถนน 4 ช่อง ทางถนน 
   สาย 1133 จากสาย 
   แยกปากทางดอยเต่า  
   ไปยังอ าเภอลี้ จังหวัด 
  ล าพูน เพื่อเช่ือมต่อ 
   กับโครงการขยายถนน 
   ขนาด 4 ช่องทาง 
   จากล าพูนไปยังอ าเภอลี้  
    ถนน สาย 106  
    เพื่อเช่ือมต่อไปยังอ าเภอ 
    เถิน  จังหวัดล าปาง  
    สู่ถนนสายเอเชีย  
    อันจะช่วยให้การ 
    คมนาคมของกลุ่มอ าเภอ 
    สายใต้ของจังหวัด 
     เชียงใหม่ จังหวัด 
     แม่ฮ่องสอน  เพื่อขนส่ง 
     พืชผลทางการเกษตร 
    ไปยังกรุงเทพมหานคร 
    และสินค้าอุปโภค 
    บริโภคมายังพื้นที่ได้ 
    อย่างสะดวกรวดเร็ว 
การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
โดยเฉพาะการขาดแคลนน  า 
เพ่ืออุปโภคบริโภค และเพ่ือ
การเกษตร 
1.  สร้างอ่างเก็บน้ าขนาด 
      ใหญ่ทุกต าบล ๆ ละ 
      1 แห่ง  รวม 6 แห่ง 
2.  ขยายระบบน้ าประปา 
     ส่วนภูมิภาค 
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

   การแก้ไขปัญหาการไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ท ากินของ
เกษตรกร 
1. พิจารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธ์ และ 
    ออกเอกสารสิทธิ์  
    ในพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
    แม่แจ่ม นิคมสร้าง 
    ตนเองเขื่อนภูมิพล 
    จังหวัดเชียงใหม่ 
2. พิจารณาเร่งรัดในการ 
     ตรวจสอบสิทธิ์ และ 
     กันพื้นที่ท่ีอยู่อาศัย  
     ดั้งเดิม ออกจากเขต 
     อุทยานแห่งชาติ 
     ออบหลวง เขตอุทยาน 
     แห่งชาติแม่โถ  
     (เตรียมการ)  
      เขตป่าสงวน 
3. พิจารณาเร่งรัดในการ 
    ตรวจสอบสิทธิ์ และมี 
    การรับรองสิทธิ์หรือ 
    มาตรการตามนโยบาย 
    แปลงสินทรัพย์ให้เป็น 
    ทุนในเขตอุทยาน 
    แห่งชาติออบหลวง  
    เขตอุทยานแห่งชาติ 
    แม่โถ (เตรียมการ)  
    เขตป่าสงวน เขต   
   หนังสือส าคัญส าหรับ 
   ที่หลวง (นสล.) ใช้ 
   ประโยชน์ของเขื่อนภูมิ 
   พลในบริเวณที่น้ าท่วม 
   ไม่ถึง 
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

23. ดอยหล่อ 
 พื้นที่ 260.1 ตร.กม. 
 ประชากร                  
    25,737 คน แยกเป็น  
   ชาย 12,513  คน              
   หญิง 13,224 คน   
   จ านวนครัวเรือน                   
   11,042  ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                     
   4 ต าบล  54 หมู่บ้าน 
   3 เทศบาลต าบล 1 อบต.  
  เป็นที่ราบเชิงเขาลาด   
    สูงเอียงจากระดับ  
    น้ าทะเลปานกลาง     
    ประมาณ 300 – 400 ม.          
    มีความยาวจากทิศเหนือ 
    ไปทิศใต้ประมาณ  
    15 กม. 

 พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน  
   45,612 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ล าไย ข้าว 
   ถั่วเหลือง พริก มะเขือเทศ 
   ฟักทองแฟนตาซี  
ลักษณะเด่น 
   มีแหล่งท่องเที่ยว 
    เชิงประวัติศาสตร์ 
    แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ศักยภาพการพัฒนา 
  พัฒนาด้านการเกษตร 
  พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรม และ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  พัฒนาด้านการศึกษา 

สภาพปัญหา 
 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า 
    เพื่ออุปโภคบริโภค และ 
    การเกษตร 
 ปัญหาอุทกภัย 
ปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ า  
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลง                 
   วิถีชีวิตทางสังคม 
 ปัญหาการคมนาคมไม่ 
   สะดวก  
 ปัญหาการว่างงาน 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 พื้นที่เป็นหินปูนท าให้ 
    น้ าบาดาลไม่มีคุณภาพ  
    เพื่ออุปโภคบริโภค 
  ขาดแคลนแหล่งน้ า  
    เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก 
 ขาดการพัฒนาและ 
   ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 

 ก่อสร้างระบบประปา 
   ให้ได้คุณภาพวางท่อ 
   ส่งน้ า จากอ่างเก็บน้ า  
   ผันน้ าจากล าน้ าแม่วาง  
   และขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
  ก่อสร้างสถานีสูบน้ า 
    ด้วยไฟฟ้า และเจาะ 
    บ่อบาดาล เพื่อ 
    การเกษตร 
  ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
    ตลิ่งพัง 
  จัดสรรที่ดินท ากินแก่ 
    ราษฎร จัดตั้งศูนย์ 
    เพาะเห็ดครบวงจร  
    ส่งเสริมพัฒนา OTOP  
    สร้างศูนย์เศรษฐกิจ 
    ชุมชน ระดับต าบล   
    พัฒนาศักยภาพ      
    ผู้น าชุมชน 
 พัฒนาระบบการ 
   จัดการเรียนรู้ตามแนว 
   ปฏิรูปการศึกษา 
 พัฒนาโครงสร้าง 
   พื้นฐานเส้นทาง 
   คมนาคม 
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

24. แม่ออน 
 พื้นที่ 442.3  ตร.กม. 
 ประชากร  
    21,192 คน  
    ชาย  10,542 คน               
    หญิง 10,650 คน  
    จ านวนครัวเรือน  
    8,814 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง                     
    6 ต าบล   49 หมู่บ้าน 
    6 อบต. 
 เป็นป่าและภูเขา  
   มีพื้นที่ราบ ประมาณ  
   1  ใน 5  ของพื้นที่ราบ 

 พื้นที่ท าการเกษตร  
    จ านวน  38,407 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าวโพด 
    ฝักอ่อน ไม้ดอกไม้ประดับ  
   เห็ดหอม ใบชา  
ลักษณะเด่น 
 แหล่งท่องเที่ยวทาง 
   ธรรมชาติที่สวยงาม 
  มีศูนย์การพัฒนาโครงการ 
    หมู่บ้านเกษตรและ 
    สหกรณ์  85 ไร่                 
    อันเนื่องมาจาก 
    พระราชด าริ 
 ศักยภาพการพัฒนา 
  เนื่องจากมีระบบ 
    ชลประทานแม่กวง 
  มีศักยภาพด้านการ 
    ท่องเที่ยว 

สภาพปัญหา 
  ปัญหาอุทกภัย  
  ปัญหาภัยแล้ง 
  ปัญหาขาดเอกสารสิทธิ์   
     ในที่ดินท ากิน 
 ปัญหาขาดการพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว 
 ปัญหาการคมนาคมขนส่ง 
 ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   หมอกควัน ขยะ  
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 ประสบปัญหาอุทกภัยและ 
    ภัยแล้ง 
 การขาดเอกสารสิทธิ์ของ   
   ประชาชน 
 การขาดงบประมาณในการ 
   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 การขาดงบประมาณในการ 
   พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
 
 

 การสร้างอ่างเก็บ 
  น้ าและระบบระบาย 
  น้ า 
 การพัฒนาการ 
   ท่องเที่ยวโดย 
   จัดตั้งศูนย์ OTOP  
 การออกเอกสาร 
  สิทธิ์ให้กับประชาชน 
 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ 
   ประชาชนในพื้นที่ 
   อย่างต่อเนื่อง 
 พัฒนาแหล่ง 
   ท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมการมี 
   ส่วนร่วมในการ 
   แก้ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล้อมขยะ 
   หมอกควัน 
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อ าเภอ  
สภาพเศรษฐกิจ/ 

ลักษณะเด่น / ศักยภาพ 
การพัฒนา 

สภาพปัญหา / ข้อจ ากัด 
การพัฒนา 

แนวทางด าเนินการ 

25. กัลยานิวัฒนา 
 พื้นที่  674.58 ตร.กม. 
 ประชากร  
   12,411 คน  แยกเป็น 
   ชาย   6,447 คน 
   หญิง  5,964 คน 
   จ านวนครัวเรือน  
   3,681 ครัวเรือน 
 เขตปกครอง 
   3   ต าบล 
   21 หมู่บ้าน 
   3   อบต. 
 ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา  
   

 พื้นที่ท าการเกษตร  
  จ านวน  22,028 ไร่ 
 พืชหลักได้แก่ ข้าว ข้าวโพด 
ลักษณะเด่น 
  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
    8 แห่ง มีป่าสนเป็น 
    เอกลักษณ์ 
  มีอากาศหนาวเย็น 
    ตลอดทั้งปี สามารถปลูก 
    ผลไม้เมืองหนาวได้ดี 
 ศักยภาพการพัฒนา 
  การพัฒนาอาชีพตาม 
    แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  สามารถส่งเสริมการ 
    ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    อย่างยั่งยืน 
  มีต้นทุนทางวัฒนธรรม 
    เอื้อต่อการพัฒนา 

สภาพปัญหา 
  การติดต่อสื่อสารระหว่าง 
    อ าเภอและต าบล/หมู่บ้าน 
    ในพื้นที่มีความยากล าบาก 
  โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
     ไฟฟ้าระบบ 
     สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
     ยังเข้าไม่ถึงเท่าที่ควร 
  ขาดโอกาสในการพัฒนา 
    การศึกษาที่มีคุณภาพ 
ข้อจ ากัดการพัฒนา 
 การคมนาคมยากล าบาก 
   ท าให้เข้าถึงประชาชน 
   ได้ยาก 
 ขาดแคลนบุคลากรด้าน 
   การพัฒนาการศึกษา 
   คุณภาพชีวิต 
 ขาดงบประมาณในการ 
   พัฒนาด้านต่าง ๆ 

 พัฒนาการคมนาคม 
  โครงสร้างพื้นฐาน 
 พัฒนาด้านบริการ 
   สาธารณะพื้นฐาน 
   ไฟฟ้า ประปา 
 ส่งเสริมการศึกษา 
   ให้แก่ประชาชน 
   ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
   และมีประสิทธิภาพ 
 

 

หมายเหตุ :   
- ข้อมูลจ านวนประชากร จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รวมประชากรต่างด้าว) แยกชาย หญิง รายอ าเภอ ในเขต

จังหวัดเชียงใหม่  
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่. (2561). [ออนไลน]์ . เข้าถึงได้จาก 
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/detail_article2.php?info_id=671/. (วันที่ค้นข้อมูล 29 พฤษภาคม 2562). 
 

- ข้อมูลจ านวนครัวเรือน ข้อมูลพื้นที่ท าการเกษตร  
ที่มา : ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 

 
 
 
 
 
 

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/detail_article2.php?info_id=671/.%20(วันที่
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 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ  
ในมิติพื้นที่ 
 ปัญหาของพื้นที่ หมายถึง สภาพที่ไม่พึงประสงค์ 
 ศักยภาพของพื้นที่ หมายถึง สภาพพ้ืนที่เป็นจุดเด่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมือง เป็นการ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบันของเมืองในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะ  

 ข้อจ ากัดเชิงพื้นที่  เป็นการศึกษาสภาพพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมและยังไม่ควรพัฒนา เนื่องจาก 
จะสิ้นเปลืองการลงทุนในการพัฒนามาก รวมทั้งเป็นบริเวณท่ีจะต้องมีการควบคุมการพัฒนา 

 ความเหมาะสมของพื้นที่ ส่วนใหญ่ความเหมาะสมของพ้ืนที่จะเป็นผลจากลักษณะเฉพาะ 
ทางกายภาพของพ้ืนที่เช่นลักษณะดินเหมาะสมกับการท ากิจกรรมใดลักษณะธรณีสัณฐานและ
ลักษณะภูมิอากาศเป็นต้น ถ้าใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับความเหมาะสมของลักษณะกายภาพนั้น ๆ 
ก็จะเกิดผลกระทบตามมา 

พื้นที่ที่ได้จากการวิเคราะห์ 
1. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) : เขตชุมชนหรือเขตพัฒนา ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเมืองในอนาคต  

เพ่ือก าหนดมาตรการที่ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
- พ้ืนที่ประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใช้บังคับในปัจจุบัน (ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 431 (พ.ศ. 2542)) 
- พ้ืนที่ที่ก าลังด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนสันก าแพง  

ผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝางและผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง 
-  พ้ืนที่เทศบาลที่มีความเจริญซึ่งเป็นพ้ืนที่รองรับการพัฒนาเป็นชุมชนเมืองในอนาคต ได้แก่ 

เทศบาลนครและเทศบาลต าบล 
 
2. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม(สีเขียว) : เขตส่งเสริมการเกษตรทั่วไป เป็นพ้ืนที่ชนบท

และเกษตรกรรมที่ควรได้รับการดูแลรักษา สมรรถนะของดินโดยทั่วไปให้ผลผลิตปานกลางและ 
ให้ผลผลิตต่ าในเขตพ้ืนที่ไม่มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  เป็นพ้ืนที่ส่วนที่กันออกจากพ้ืนที่ 
เขตชุมชน สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงมีสภาพเป็นเขตชนบทมีการตั้งถิ่นฐานประชากรเบาบาง  
จะมีลักษณะและรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในแต่ละส่วนของพ้ืนที่ชนบทแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทางกายภาพ ภูมิประเทศ และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม พ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่การเกษตรกรรมที่ควรได้รับการดูแลรักษาให้มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างมีทิศทางเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาของเมืองแพร่กระจายเข้าสู่ พ้ืนที่ชนบทและ
เกษตรกรรม 
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3. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) :  

เขตชุมชนหรือเขตพัฒนา ครอบคลุมพ้ืนที่ชุมชนเมืองในอนาคต เพ่ือก าหนดมาตรการที่ส่งเสริม 
ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  หมายถึง พ้ืนที่ที่มีคุณค่าสูง 
หรือเป็นที่เฉพาะส าหรับเกษตรกรรม พ้ืนที่ที่มีการพัฒนาระบบชลประทานไว้ดีแล้ว การควบคุม
การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณนี้ จึงควรมีข้อก าหนดที่เข้มงวดและเคร่งครัดในการอนุญาต 
ให้มีการใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตรและการอยู่อาศัยแบบชนบท
มากกว่าที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมทั่วไป 

 
4. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง(สีฟ้า) : เขตแหล่งน้ า 

ที่มีความสมบูรณ์ หรือ ความส าคัญทางการประมง และมีความเหมาะสมทางนิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อมส าหรับอนุรักษ์เพ่ือการประมง 

 

การก าหนดที่ตั้ง จะเป็นการใช้ที่ดินตามสภาพปัจจุบันมิใช่ก าหนดขึ้นใหม่ มีสภาพแวดล้อมและ 
ภูมิประเทศสวยงาม เป็นอ่างเก็บน้ า เพ่ือการเกษตรและท าการประมงส่วนใหญ่อยู่ในความดูแล
ของการชลประทาน มีความประสงค์ที่ต้องการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ  
ของชุมชนเมืองและป้องกันการบุกรุกโดยรอบเขตอ่างเก็บน้ าหรือแหล่งน้ า 

 
5. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้(สีเขียวอ่อนและเส้นทแยงสีขาว) : เขตอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

ธรรมชาติ ครอบคลุมพ้ืนที่ป่าไม้ แหล่งน้ าล าธารและพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สวยงามที่สมควรได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 

 

 การก าหนดในบริเวณที่ดินของรัฐที่ประกาศเป็นเขตป่า เขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ  
เขตวนอุทยาน เขตอนุรักษ์และเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่หรือ 
การพัฒนาต้องด าเนินการภายใต้ พ.ร.บ.ที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดเท่านั้น 

 

การใช้ผังเมืองรวมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ค านึงถึงความส าคัญของการใช้ผังเมืองรวมในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้ าง พ้ืนฐานให้ ได้มาตรฐานและจัดสิ่ งอ านวย  
ความสะดวกสาธารณะให้กับประชาชนอย่างเพียงพอและก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดิน  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยเน้นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่
การเกษตรและเข้าสู่ท้องถิ่นที่ยังขาดแคลน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรและการบริโภคให้แก่พ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
3. สนับสนุนการจัดตั้งระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรและประหยัดพลังงาน 
4. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สามารถ

ตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ก าหนดแนวทางการวางผังเมือง การใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือชี้น าการพัฒนาเมือง  

โดยการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในแต่ละประเภท 
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การวางผังเมืองภายใต้อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นภารกิจหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ผสมผสานกับงานวิชาการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้มีการพัฒนาพ้ืนที่ ในด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดูแล ปรับปรุง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม และพัฒนาระบบ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่มีส่วนช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตและ  
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งข้ึน  

 การวางผังเมือง เป็นภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ภารกิจ
ดังกล่าวได้น าไปสู่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยก าหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ผังเมืองที่มีขอบเขตผัง ในเขตเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหา รส่วนต าบลและ
กรุงเทพมหานครใด ให้เทศบาลเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนต าบล และกรุงเทพมหานครนั้น
ด าเนินการ 

๒. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (เทศบาลเมืองพัทยา
และองค์การบริหารส่วนต าบล) มากกว่า ๑ แห่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผัง
ด า เนินการร่ วมกัน หรื อมอบหมายให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใดท้องถิ่นหนึ่ ง 
เป็นผู้ด าเนินการ 

๓. ผังเมืองรวมจังหวัด ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๔. ผังเมืองที่มีขอบเขตผังครอบคลุมตั้งแต่สองจังหวัดขึ้นไป ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง 

เป็นผู้ด าเนินการ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนด้านวิชาการ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผังเมืองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

๕. ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าแผนการจัดท าผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น และให้ด าเนินการปรับปรุงให้ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการผังเมืองด้วย 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงาน 

๑. ท าให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงาม เจริญเติบโต อย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ
โดยการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตออกเป็นย่านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กั น 
เช่น ย่านพักอาศัย ย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม ย่านที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๒. เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังคมนาคมและขนส่ง  
ให้สัมพันธ์กับการใช้ที่ดินในอนาคต 

๓. ท าให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย โดยห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท 
ในย่านที่พักอาศัยหรือย่านพาณิชยกรรม เช่น ห้ามคลังน้ ามันเชื้อเพลิง คลังวัตถุระเบิด 
อุตสาหกรรมที่มีมลพิษ 

๔. ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชนโดยก าหนดให้มีย่านพาณิชยกรรม ย่านอุตสาหกรรม  
ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจและจ้างงานไว้ในที่เหมาะสม เพ่ือผู้ใช้บริการและคนงานได้รับความสะดวก 
ในการเดินทาง การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ 
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๕. ส่งเสริมสภาพสังคมของคนในเมืองหรือชุมชน โดยพิจารณาถึงที่ตั้งสถาบันการศึกษา 

โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข ฯลฯ ให้อยู่ในที่เหมาะสม สามารถให้บริการแก่ประชาชน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๗. ด ารงรักษาสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี โดยก าหนดเป็น

บริเวณอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
๘. บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศท่ีงดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท 

 

แนวคิด รูปแบบ และทิศทาง การวางผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ 
 

- ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นย่าน (Zone) ที่ชัดเจน เช่น ย่านที่อยู่อาศัย ย่านอุตสาหกรรม  
ย่านเกษตรกรรม พ้ืนที่นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมย่านเศรษฐกิจ ย่านประวัติศาสตร์ 
ย่านควบคุมและพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างอาคารสูง เป็นต้น 

- ก าหนดความเข้มของการพัฒนาโดยค านึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รักษาพ้ืนที่ 
ป่าสงวนต้นน้ า ล าธาร พ้ืนที่ชุ่มน้ าเพ่ือรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศน์ การอนุรักษ์โบราณ
สถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีอยู่จ ากัดให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรและ
พัฒนาการใช้ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวิทยาการที่ทันสมัย 

- เสริมสร้างและพัฒนาบทบาทชุมชนให้สามารถท าหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ก าหนดระบบชุมชน เพ่ือการพัฒนาเป็นกลุ่มชุมชนเพ่ือประโยชน์ในการลงทุนสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและอ านวยความสะดวกในการบริการสาธารณะ  โดยให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายใน
ชุมชน มีการจัดให้มีแหล่งงานและท่ีอยู่อาศัยใกล้แหล่งงานและเพียงพอต่อความต้องการ 

- วางแผนโครงข่ายการคมนาคมให้เชื่อมโยงกันและสะดวกต่อการเข้าถึงจังหวัด  โดยมีศูนย์กลาง
การบินของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางขนส่งผู้โดยสารและสินค้า (HUB) เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและเอเชียใต้การขนส่งทางน้ าเพ่ือการท่องเที่ยว  พัฒนาและปรับปรุง
ระบบคมนาคมขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีระบบขนส่งสาธารณะหรือระบบ
ขนส่งมวลชนภายในจังหวัดพร้อมทั้งมีแผนเสนอการขนส่ง ระบบการเชื่อมโยงภายในชุมชน 
เมืองเก่าสี่เหลี่ยมคูเมือง จัดระบบที่จอดรถ และจุดเปลี่ยนการเดินทางประเภทต่าง ๆ เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ รักษาพ้ืนที่ป่าสงวนป่าต้นน้ า ล าธารเพื่อรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ 
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การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยมาตรการผังเมือง 
 

การผังเมืองเป็นมาตรการหนึ่งที่มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ โดยเน้นการพิจารณาถึงภาพรวมของพ้ืนที่ที่ต้องสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเป็นส าคัญ เพ่ือให้การน าแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
ทุกหน่วยงานลงสู่พ้ืนที่อย่างมีความสมดุลสอดคล้อง และมีความสัมพันธ์กันระหว่างเมืองและชนบท ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหา
พ้ืนที่เมืองและชนบทไปพร้อมกัน รวมถึงการพิจารณาบทบาทของเมืองแต่ละแห่งว่าควรมีบทบาทในระดับชุมชน อ าเภอ 
จังหวัด ภูมิภาคหรือประเทศอย่างไร และบทบาทดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเมืองในด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเพียงใด ซึ่งการวางแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่โดยมาตรการผังเมืองนั้น มุ่งที่การก าหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความชัดเจนขึ้น ทั้งนี้เพ่ือลดความขัดแย้งของการใช้พ้ืนที่อยู่อาศัยกับพ้ืนที่
ประกอบอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในเมืองและชนบท รวมถึงการเตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของประชากรให้เพียงพอ
ในอนาคต ซึ่งจะท าให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับทราบแนวทางการพัฒนาของรัฐอย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ตามกรอบแห่งกฎหมายและแนวทางการพัฒนาในอนาคต ประกอบกับในปัจจุบันได้มีการ
กระจายอ านาจการบริหารไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่พัฒนาพ้ืนที่ในเขต
รับผิดชอบของตนเอง ได้ใช้แนวทางการพัฒนาจังหวัดโดยมาตรการผังเมืองนี้ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ 
อย่างชัดเจนต่อไป 
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แผนพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม ่

ประเด็นการพัฒนาท่ี 
3. การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 
4. การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 

และบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

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. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
7. ด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

การคมนาคมและการขนส่งได้มาตรฐาน 
ได้รับความสะดวก สามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างท่ัวถึง 

1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
      การเกษตร 
1.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ด้านการคมนาคมขนส่ง 
      ด้านสาธารณูปโภค 
      ด้านสาธารณูปการและการพัฒนา 
      การบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน      

ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนาในการประกอบ
อาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การบริการ 

ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้า 
       ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถ 
       แข่งขันได้ในระดับสากล 
2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเท่ียวการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                 

  และการตลาด 
2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการทางการท่องเท่ียว 
 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์      
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบริหารจัดกาทรัพยากร 
      ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จ 
      ท่ีเป็นรูปธรรม 
  

จัดกิจกรรมท่ีดีต่อการส่งเสริม สนับสนุน  
ท านุบ ารุง สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการประสาน 
ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ 

4.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
     อย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 การเช่ือมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน  

การศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 

ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

 

5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
  5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

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

 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน สามารถ
รับมือกับสาธารณภัยต่าง  ๆและสามารถกลับไปใช้
ชีวิตตามปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 
       ภาครัฐเตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0 
7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหาร 
       จัดการ 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร 
       จัดการและการตรวจสอบควบคุม 
7.4 จัดหา/สร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร 

 

  
ผลผลิต 

/โครงการ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 1 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบบัที่ 12 

1. ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านความมั่นคง 

  

2. ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 
  

5. ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  

6. ยุทธศาสตรช์าติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

ยุทธศาสตร์ 
1.การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

  

ยุทธศาสตร์ 
2.การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
3.การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
5.การเสริมสร้างความม่ันคง

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

  

ยุทธศาสตร์ 
6.การบริหารจดัการในภาครัฐ  

การป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสงัคมไทย 

  

ยุทธศาสตร์ 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
10.ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
9.การพัฒนาภาค เมือง 

และพืน้ที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการท่ีเน้นความโดดเด่นและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เพิ่มศักยภาพการค้า  
การลงทุน การค้าชายแดนและการค้าต่างประเทศ  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 บริหารจัดการ อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน  

 
 

เป้าประสงค์ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 แผนงานการเกษตร 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานสาธารณสุข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 แผนงานงบกลาง 

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 
2.การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุน สู่สากล 
  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 
5. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

- จ้างเหมาตัดหญ้าวัชพืชและกิ่งไม้ 
- ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็  
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดแน่น 
- ก่อสร้างวางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์คอนกรีต  
- ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
- บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ค่าบ้ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- ออกแบบและประมาณการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่
- ค่าบ้ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
- ค่าวัสดุเครื่องจักรกลส้าหรับสนับสนุนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งส้าหรับงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอ่ลื่นส้าหรับเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือส้าหรับปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุส้าหรับเปลี่ยนและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ส้าหรับงานซ่อมบ้ารุงรักษาเครื่องจักรก 
- ชดเชยงานก่อสร้างตามสญัญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K) 
- ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
- การวางและจัดท้าผังเมืองรวมตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
- การพฒันาและปรับปรงุระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนงานบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านการคมนาคมขนสง่ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรูข้องประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ส่งเสริมและพัฒนาการกระจายสินค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมจังหวัดเชียงใหม่  

- จัดท้ารถบุปผาชาติงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ 
- ประชาสัมพันธ์ท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านถวายสู่ตลาดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  
- จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาศักยภาพบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  
- กระตุ้นเศรษฐกิจและสง่เสริมการท่องเท่ียว 
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียวของ อบจ.เชียงใหม่  
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
- จ้างท่ีปรึกษาจัดท้าแอปพลิเคชั่นท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
- จ้างท่ีปรึกษาปรับปรุงและพฒันาเว็บไซต์ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ 
- ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มรูปแบบการเข้าถึงเว็บไซต์ท่องเท่ียวของอบจ.ชม. ระยะท่ี 2 
- ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าสถานท่ีท่องเท่ียวพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราชานุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่  
- ตกแต่งเมืองด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และงานประติมากรรม 
- บ้ารุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับบริเวณพื้นท่ีส้าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 - ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์และบ้ารุงรักษาต้นยางนาบนถนน

เชียงใหม่ - ล้าพูน(ท่ีรับโอนจากกรมทางหลวง) 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส้านึกและความ

ตระหนักในการดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- บริหารจัดการโรงงานท้าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
- ประชาสัมพันธ์โรงงานท้าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
- ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากโรงงานท้า

ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ 
- ตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
- ย่อยกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร 
- ศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ของโครงการท่ี อบจ.เชียงใหม่จะด้าเนินการ 
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการท่ี อบจ.

เชียงใหม่ จะด้าเนินการ 
- แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัวบริเวณโรงงานท้าปุ๋ยหมักจาก

ของเหลือใช้ 
- ท้าปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตร 
- ศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

- สนับสนุนและสง่เสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และประเพณีท่ีส้าคัญของจังหวัด
เชียงใหม่ 

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

-  จัดท้าแผนปฏิบัติการด้านการ
อนุรักษแ์ละพัฒนาพื้นท่ี
ประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ ตามแนวทางเมืองมรดก
โลก 

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

 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นท่ี จ.ชม. 
- พัฒนาการศึกษา รร.ต้ารวจตระเวนชายแดนสังกัดกองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนท่ี33  
- การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ สู่ รร.ในสังกัด 
- ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษาสู่มาตรฐานวชิาชพีและบริบทการศกึษาโลกใหม่ 
- ส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
- ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษท่ี 21  รร.ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ 
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนท้องถ่ิน 
- เสริมสร้างอัตลักษณ์และศักยภาพนักเรียน อบจ.เชียงใหม่ 
- ศูนย์การเรียนรู้ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
- ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส้าหรับนักเรียน รร.ในสังกัด 
- ส่งเสริมทรัพยากรและปัจจัยความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษารร.ในสังกัด อบจ.ชม. 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารเสรมิ(นม) รร.บ้านแม่งอนข้ีเหลก็/รร.ต้นแกว้ผดงุพทิยาลัย/ รร.บ้านศาลา 
- ส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน 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 
- ก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ีรร.แม่อายวิทยาคม/รร.บ้านแม่งอนข้ีเหล็ก 

/รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย/รร.บ้านศาลา 
- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประสานงานวิชาการระดับจังหวัดและการจัดท้าสรุป

ประมวลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดอปท.ระดับกลุ่ม
จังหวัดการศึกษาท้องถ่ินท่ี 15 (ภาคเหนือตอนบน 1) 

- ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เชิงพื้นท่ี 

 

- พัฒนาและสง่เสรมิการเรียนรู้เพือ่สร้างความเข้มแข็งของลกูเสือชาวบ้าน 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 นักศึกษาและประชาชน ต้านยาเสพติด จ.ชม. 
- แข่งขันกีฬาสมาพันธ์ อบจ. 17  จังหวัดภาคเหนือ 
- ก่อสร้างอาคารกีฬาเอนกประสงค์ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงใหม่ 
- แข่งขันกีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
- ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
- พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการมีงานท้าให้กับประชาชนใน จ.ชม.  
- ออกหน่วยเคลื่อนท่ีของ อบจ.เชียงใหม่ 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน อบจ.เชียงใหม่ 
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการเมืองการปกครองและกฎหมายสู่

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

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

ศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นท่ี จ.ชม. 
  

- ปรับปรงุต่อเติมอาคารส้านกังานส้านักการช่างเดิมภายในพืน้ท่ีศูนย์ราชการอบจ.ชม. 
- ถมดินเพือ่ปรับพืน้ท่ีภายในท่ีดินอบจ.ชม. เพือ่จัดตัง้โรงเรียนอัจฉริยะอบจ.ชม. 
- องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดบรกิารประชาชน (เคาน์เตอร์บริการประชาชน) 
- ส่งเสริมความรู้และอบรมสัมมนาให้ความรู้แกผู่้ประกอบการโรงแรมสถานประกอบการน้้ามันและยาสูบ 
- ปรับปรงุพฒันาโปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ อบจ.ชม. 
- การับช้าระภาษีนอกสถานท่ี การตรวจสอบสถานประกอบการและออกหน่วยบริการเคลื่อนท่ีให้

ความรู้แก่ประชาชน 
- ปรับปรงุพฒันาแผนท่ีภาษีและระบบสารสนเทศโปรแกรมการรับช้าระผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและการ

พัฒนาโปรแกรมตอ่เนือ่ง 
- ประกวดโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ในจ.ชม. ดีเดน่ประจ้าปี 2561 - 2564 
- ประกวดสถานประกอบการค้าน้้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมส้าหรับรถยนตด์ีเดน่ 
- การสนับสนุนการด้าเนนิงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ/พระราชเสาวนีย์  
- ส่งเสริมสนบัสนนุการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรหรอืสมาชิกวฒุิสภาตามท่ีกฎหมายก้าหนด 
- ส่งเสริมสนบัสนนุการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ชม. 
- ก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารและพัสดุภายในพืน้ท่ีศูนย์ราชการอบจ.ชม. 
- ก่อสร้างรั้ว ประตูทางเข้า - ออก และเสาธงภายในพืน้ท่ีศูนย์ราชการอบจ.ชม. 
- ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ภายในศนูย์เครือ่งมือกลอบจ.ชม.  
- ปรับปรงุต่อเติมห้องเก็บของและเครือ่งมือภายในศนูย์เครือ่งมือกลอบจ.ชม. 
- จัดท้าแผนพฒันาฯ/ประสานแผนฯ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของอบจ.ชม. 
- จัดจ้างท่ีปรึกษาติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพฒันา อบจ.ชม. 
- บริหารจัดการศนูย์เครอืข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน  

(Clinic Center)  อบจ.ชม. 
- จัดท้าสื่อการเผยแพรก่ารประชาสัมพันธ์ภารกิจของส้านกัการศึกษาฯ อบจ.ชม.  
- จ้างท่ีปรึกษาจัดท้าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน จ.ชม. 
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/การปกป้องสถาบันส้าคัญของชาต ิ

ฯลฯ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการบริการด้าน
สุขภาพ (Wellness) แบบองค์รวม มุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

- ป้องกัน บ้าบัด แกไ้ขปัญหาอาชญากรรม และ
ปัญหายาเสพติด 

- รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ค่าบ้ารุงรกัษาและซอ่มแซมเครื่องจักรกลสูบน้้า 
- ค่าบ้ารุงรกัษาและซอ่มแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  
- ค่าวัสดุเครือ่งจักรกลสูบน้้า 
- ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิและสารหลอ่ลื่น 
- ค่าวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  
- ค่าวัสดุส้าหรับครุภัณฑง์านบรรเทาสาธารณภัยและ

สิ่งแวดล้อม 
- วัสดุเชือ้เพลงิและสารหลอ่ลื่น ส้าหรับงานขุดเจาะบ่อ

บาดาล 
- วัสดุก่อสร้างส้าหรับงานขุดเจาะบ่อบาดาล 
- วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ส้าหรับงานขดุเจาะ

บ่อบาดาล 
- ค่าจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพืน้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ 
- ฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีจังหวดั

เชียงใหม่ 
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 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
 แผนงานการเกษตร 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดักับยทุธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
  

แผนพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
7. การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ 
โลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
9. การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา 
2. เพิ่มศักยภาพการค้า  

การลงทุน การค้าชายแดน
และการค้าต่างประเทศ 

  

ประเด็นการพัฒนา 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป 
ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ประเด็นการพัฒนา 
2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า 

การลงทุนสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
  

แผนพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
7. การพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ 
8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร ์
9. การ

พัฒนาภาค 
เมือง และ

พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนา 
2. เพ่ิมศักยภาพการค้า 

การลงทุน การค้าชายแดน
และการค้าต่างประเทศ 

  

ประเด็นการพัฒนา 
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรปลอดภัย เกษตร
แปรรูป ที่มุ่งเน้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและ

สร้างมลูค่าเพ่ิม 
  

ประเด็นการพัฒนา 
2. การส่งเสรมิการเกษตร การผลิต

สินค้าชุมชน การค้า การลงทุน 
สู่สากล  

ยุทธศาสตร์ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร ์
3. การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกจิ
และแข่งขัน 

ได้อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร ์
1. การ

เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการที่เน้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยง

ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 

  

ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและ
บริการสขุภาพเชื่อมโยงชมุชนและท้องถิ่น 

  



- 161 - 
 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

  

แผนพัฒนาจังหวัด 
เชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
9. การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา 
5. บริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน 

 

ประเด็นการพัฒนา 
4. การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

แผนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
10. ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา 
3. การเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
4. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

  

ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการที่เน้น

ความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

  

ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

แผนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
10. ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา 
3. การเสริมสร้างสังคมให้มี
คุณภาพ คงอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
  

ยุทธศาสตร์ 
1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

ประเด็นการพัฒนา 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

และบรกิารที่เน้นความโดดเด่น 
และเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
  

ประเด็นการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

  

4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาส 

และความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ 
2. การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
4. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพ 
(Wellness) แบบองค์รวม 
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่

สังคมผู้สูงอาย ุ
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

แผนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
6. การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ 
6. ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
5. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย  

และความสงบสุขของประชาชน 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ 
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ 

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยทุธศาสตรก์ารพฒันาจังหวัดกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 

 

 

แผนพัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ 
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ 
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 4. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างโอกาสและ 
ความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นการพัฒนา 
5. การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย 

และความสงบสุขของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
2. การสร้างความเป็นธรรม

และลดความเหลื่อมล ้า 
ในสังคม 
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ระบบบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐาน

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

การคมนาคมและ 
การขนส่งได้มาตรฐาน 
ได้รับความสะดวก

สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างท่ัวถึง 

การศึกษามีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  
คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัด 

ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน 
สามารถรับมือกับ 

สาธารณภัยต่าง ๆ และสามารถกลับไป
ใช้ชีวิตตามปกติได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติด  
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชน ผู้ประกอบการ มีการพัฒนา 
ในการประกอบอาชีพ  

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

การบริการ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีข้ึน ทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ี 

จัดกิจกรรมท่ีดี 
ต่อการส่งเสริม 
สนับสนุน ท านุ
บ ารุง สืบสาน

ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ด้วยการประสาน
ความร่วมมือกับ
องค์กรต่าง ๆ 

องค์กรมีกระบวนการ 
บริหารจัดการ 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน 
และสามารถ 

ให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร ์
1. ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร ์
6. ด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 

และการจัดระเบียบชุมชนสังคม 

ยุทธศาสตร ์
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร ์

3. ด้านทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
4. ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร ์
7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

“มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่  ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ” 

มีการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  

การคมนาคมและการขนส่ง 
ที่ได้มาตรฐาน  

จ านวนไม่น้อยกว่า  
238 โครงการ/กิจกรรม/ป ี

มีโครงการ/กจิกรรม 
ทีด่ าเนินการ 

ด้านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณ ี

และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
และกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพึงพอใจ  
จ านวนไม่น้อยกว่า  

55 โครงการ/กิจกรรม/ป ี

มีโครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนนิการด้านการปอ้งกนั  

บรรเทาสาธารณภัย 
และการจัดระเบียบชุมชนสังคม  

จ านวนไม่น้อยกว่า  
172 โครงการ/กิจกรรม/ป ี

มีการจัดกิจกรรมและการใหบ้รกิาร 
ด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
ให้แกป่ระชาชน กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวนไม่น้อยกว่า  
31  

โครงการ/กิจกรรม/ป ี

พื้นที่ไดร้ับการอนุรกัษฟ์ืน้ฟ ู
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 
ประสบผลส าเร็จ 

จ านวนไม่น้อยกว่า  
12 โครงการ/ป ี

ประชาชน องคก์รอืน่ 
มีส่วนร่วมในการบริหาร ติดตาม 

ตรวจสอบการปฏบิัติงาน  
ตลอดจนการให้บริการสาธารณะ 

จ านวนไม่น้อยกว่า  
57  

โครงการ/กิจกรรม/ป ี

นักเรียน นกัศึกษา ประชาชน 
ที่ได้รบับริการด้านการศกึษา 
และการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันสมัย 

สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
จ านวนไม่น้อยกว่า  

178 โครงการ/กิจกรรม/ปี  

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (Strategic Map) 
 

 

ยุทธศาสตร ์

 

วิสัยทัศน์ 

เป้า 
ประสงค์ 

ค่า
เป้าหมาย 

กล
ยุทธ์ 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
สร้างความ
เข้มแข็งของ

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 :- 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณูปการและการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน      
กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
กลยุทธ์ 2.5 สร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาด 
กลยุทธ์ 2.6 ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 3.1 การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3..2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาตัวอย่างความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 4.1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์ 4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ 
กลยุทธ์ 5.3 การยกระดับคุณภาพการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
กลยุทธ์ 5.4 การส่งเสริมสุขภาวะ 
กลยุทธ์ 5.5 ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
กลยุทธ์ 5.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
กลยุทธ์ 6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ์ 6.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด  
กลยุทธ์ 6.4 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแก่ชุมชน/ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ Thailand 4.0 
กลยุทธ์ 7.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
กลยุทธ์ 7.4 จัดหา/สร้างปัจจยัสนับสนุนในการบริหารงานขององค์กร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ดา้น ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา
แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนนัทนาการ
แผนงานการพาณิชย์

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียง

2.5 สร้างภาพลักษณ์
ด้านการทอ่งเทีย่ว
การประชาสัมพันธ์
เชิงรุกและการตลาด

2.2  ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ

2.6 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งทอ่งเทีย่วและบริการ

ทางการทอ่งเทีย่ว

2.3 ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและการ
กระจายสินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน

ใหไ้ด้มาตรฐาน 
ใหส้ามารถแข่งขันได้

ในระดับสากล

2.4 ส่งเสริมและสร้างความ
เข้มแข็งใหก้บัภาคเกษตร

ใหส้ามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล

ด้านการเศรษฐกจิ ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว

กลยทุธ์

1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปการและ

การพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่ง 

ด้านสาธารณูปโภค 
ด้านสาธารณูปการและ

การพัฒนาการบริหารจัดการ
โครงสร้างพืน้ฐาน

1.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางการเกษตร

2.6 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งทอ่งเทีย่วและ

บริการทางการทอ่งเทีย่ว

2.2 ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้ประกอบการ
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4. ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาดา้นการศาสนา

 ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ดา้น ด้านการเศรษฐกจิ
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม
ด้านการด าเนนิงานอื่น

แผนงาน
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการเกษตร แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นนัทนาการ

แผนงานงบกลาง

3.2 การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.1 การปลูกจิตส านกึ
ในการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4.1 การพัฒนา
องค์ความรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นอยา่งเปน็

รูปธรรม

5.1 ส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ

และตามอัธยาศัย

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

5.2 ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามแนว
ทางการปฏรูิป

การศึกษาเชียงใหม่

5.5 ส่งเสริม
การเรียนรู้ของชุมชน

ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริการชุมชนและสังคม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

กลยทุธ์

3.3 พัฒนาตัวอยา่ง
ความส าเร็จทีเ่ปน็

รูปธรรม

3.1 การปลูกจิตส านกึ
ในการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

3.3 พัฒนาตัวอยา่ง
ความส าเร็จทีเ่ปน็

รูปธรรม

4.2 การเชื่อมโยงวิถี
ชีวิตชุมชนกบั

ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น

5.3 การยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
และจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกดั

5.6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5.6 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน 

สตรี ผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส

5.4 การส่งเสริม
สุขภาวะ

5.3 การยกระดับ
คุณภาพการบริหาร
และจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกดั
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ดา้น ด้านบริหารทัว่ไป ด้านบริหารทัว่ไป ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงาน
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

6.1 กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

ในการปอ้งกนั
บรรเทาสาธารณภยั

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขีด

ความสามารถบคุลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขีด

ความสามารถบคุลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขีด

ความสามารถบคุลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.1 การสร้างจิตส านกึ
และพัฒนาขีด

ความสามารถบคุลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมการ

พัฒนาทอ้งถิ่นเข้าสู่ 
Thailand 4.0

7.2 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ

และธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการ

7.2 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ

และธรรมาภบิาลในการ
บริหารจัดการ

7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

ในการบริหารจัดการ
และการตรวจสอบควบคุม

7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทกุภาคส่วน

ในการบริหารจัดการ
และการตรวจสอบควบคุม

7.4 จัดหา/สร้างปจัจัย
สนบัสนนุในการ

บริหารงานขององค์กร

7.4 จัดหา/สร้างปจัจัย
สนบัสนนุในการ

บริหารงานขององค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยั 
และการจัดระเบยีบชมุชนสังคม

กลยทุธ์

6.4 เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการรักษา

ความสงบปลอดภยั 
การปอ้งกนั

บรรเทาสาธารณภยั
แกชุ่มชน/ทอ้งถิ่น

7.4
จัดหา/สร้างปจัจัยสนบัสนนุ

ในการบริหารงานของ
องค์กร

7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ

และการตรวจสอบควบคุม

6.2 การปอ้งกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

6.3 การปอ้งกนัและ
แกไ้ขปญัหาอบายมุข

และส่ิงเสพติด

7.4 จัดหา/สร้างปจัจัย
สนบัสนนุในการ

บริหารงานขององค์กร

7.4 จัดหา/สร้างปจัจัย
สนบัสนนุในการ

บริหารงานขององค์กร

ด้านบริการชุมชนและสังคม
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 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน
สนับสนุน

ด้านบริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.3 แผนงานการเกษตร
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการเศรษฐกิจ 3.3 แผนงานการเกษตร
4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิน่

ด้านบริการชุมชนและสังคม 4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ ส านักการศึกษาฯ

5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ด้านการด าเนินงานอืน่ 5.6 แผนงานงบกลาง
ด้านบริหารงานทัว่ไป 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านบริหารงานทัว่ไป 7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
7.2 แผนงานการศึกษา
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ด้านการเศรษฐกิจ 7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.เชียงใหม่
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ

ด้านบริการชุมชนและสังคม ส านักปลัดฯ / กองกิจการสภาฯ / กองแผนฯ /
ส านักการศึกษาฯ / ส านักการช่าง

6 การป้องกัน บรรเทา 
สาธารณภัย และการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม

ส านักปลัดฯ / ส านักการช่าง
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

2 เศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว ด้านบริการชุมชนและสังคม ส านักปลัดฯ / กองแผนฯ / ส านักการช่าง

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ด้านบริการชุมชนและสังคม ส านักการช่าง

ส่วนที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ
************************************************************

1 โครงสร้างพืน้ฐาน ส านักการช่าง
ด้านการเศรษฐกิจ 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ - -                     1 2,770,000         7 36,443,000        - -                    - -                    8 39,213,000         
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 202 233,005,000      288 309,016,900     286 301,245,200      39 142,113,900     8 41,256,700       823 1,026,637,700    
- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ (ประสานแผน) 97 323,723,700      48 80,871,000       54 75,090,000        2 2,900,000         2 17,700,000       203 500,284,700       

299 556,728,700      336 389,887,900     340 376,335,200      41 145,013,900     10 58,956,700       1,026 1,526,922,400    
1.3 แผนงานการเกษตร

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ (ประสานแผน) 1 1,414,000          - -                    1 1,216,000          - -                    - -                    2 2,630,000           

300 558,142,700      337 392,657,900    348 413,994,200      41 145,013,900    10 58,956,700      1,036 1,568,765,400    

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 30,000,000        1 30,000,000       1 30,000,000        1 30,000,000       1 30,000,000       5 150,000,000       
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 3 3,550,000          3 3,950,000         3 3,950,000          3 3,950,000         3 3,800,000         15 19,200,000         
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 12 33,214,000        12 40,941,200       7 33,818,000        4 28,000,000       3 26,050,000       38 162,023,200       
- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ (ประสานแผนฯ) 3 24,580,000        2 2,936,000         - -                     - -                    - -                    5 27,516,000         

15 57,794,000        14 43,877,200       7 33,818,000        4 28,000,000       3 26,050,000       43 189,539,200       

19 91,344,000        18 77,827,200      11 67,768,000        8 61,950,000      7 59,850,000      63 358,739,200      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่

1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

รวมทั้งสิน้

2 ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รวมทั้งสิน้

รวม

รวม

แบบ ผ.01 
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่
แบบ ผ.01 

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 5 31,000,000        7 41,000,000       7 41,000,000        7 41,000,000       7 44,000,000       33 198,000,000       
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 5,000,000          1 15,000,000       1 15,000,000        1 15,000,000       1 15,000,000       5 65,000,000         
3.3 แผนงานการเกษตร

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 2 2,100,000          1 2,000,000         1 2,000,000          1 2,000,000         1 2,000,000         6 10,100,000         

8 38,100,000        9 58,000,000      9 58,000,000        9 58,000,000      9 61,000,000      44 273,100,000      

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 600,000             6 30,500,000       7 32,500,000        7 32,500,000       7 32,500,000       28 128,600,000       

1 600,000            6 30,500,000      7 32,500,000        7 32,500,000      7 32,500,000      28 128,600,000      

3 ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

4 ยุทธศาสตร์การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถ่ิน
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่
แบบ ผ.01 

5.1 แผนงานการศึกษา

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 27 91,952,000        32 181,879,700     40 195,399,800      34 132,955,000     33 136,115,000     166 738,301,500       
5.2 แผนงานสาธารณสุข

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 10,000,000        1 10,000,000       1 10,000,000        1 10,000,000       1 10,000,000       5 50,000,000         
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 350,000             2 450,000            5 2,650,000          2 450,000            2 450,000            12 4,350,000           
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 11 27,164,600        11 37,200,000       11 30,900,000        11 30,900,000       11 30,900,000       55 157,064,600       
5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 4 34,300,000        6 27,800,000       5 27,300,000        5 27,300,000       5 27,300,000       25 144,000,000       

44 163,766,600      52 257,329,700    62 266,249,800      53 201,605,000    52 204,765,000    263 1,093,716,100    

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 3 18,000,000        3 20,500,000       3 21,000,000        3 21,000,000       3 21,000,000       15 101,500,000       
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 65,000,000        1 65,000,000       1 65,000,000        1 65,000,000       1 65,000,000       5 325,000,000       
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 4,200,000          1 5,000,000         1 5,000,000          1 5,000,000         1 5,000,000         5 24,200,000         

5 87,200,000        5 90,500,000      5 91,000,000        5 91,000,000      5 91,000,000      25 450,700,000      

5 ยุทธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

6 ยุทธศาสตร์การปอ้งกัน บรรเทา สาธารณภัยและการจัดระเบยีบชุมชน สังคม
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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 5 ปีป ี2565

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่
แบบ ผ.01 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 21 24,590,000        22 21,660,000       24 24,010,000        23 23,210,000       21 22,740,000       111 116,210,000       
7.2 แผนงานการศึกษา

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ - -                     - -                    - -                     - -                    - -                    - -                      
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 1 350,000             1 350,000            1 350,000             1 350,000            1 350,000            5 1,750,000           
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 14 85,591,500        1 543,000            1 2,500,000          - -                    - -                    16 88,634,500         
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 3 33,000,000        3 52,000,000       7 61,000,000        7 61,000,000       7 61,000,000       27 268,000,000       

39 143,531,500      27 74,553,000      33 87,860,000        31 84,560,000      29 84,090,000      159 474,594,500      

รวม ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ 315 732,967,100      404 897,560,800     420 941,066,000      152 671,728,900     117 574,461,700     1,408 3,817,784,500    

รวม ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ (ประสานแผนฯ) 101 349,717,700 50 83,807,000 55 76,306,000 2 2,900,000 2 17,700,000 210 530,430,700       

416 1,082,684,800   454 981,367,800    475 1,017,372,000   154 674,628,900    119 592,161,700    1,618 4,348,215,200    

ครุภัณฑ์ (ผ.03)  จ านวน 291 รายการ

7 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

รวมทั้งสิน้

รวมทั้งสิน้

ครุภัณฑ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1,648,320,71049,549,520 212,770,460 567,406,830 453,960,500 364,633,400
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ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชมุชน การค้า การลงทุน สูส่ากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ

สายทาง ชม. 4017
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นแม่ใจใต้ หมูท่ี่ 7
ต าบลเวียง 
เชือ่มเขือ่นพลังน้ าแม่มาว
บา้นลาน หมูท่ี่ 5
ต าบลม่อนปิ่น
อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 3 วงจร

- - 7,460,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

2 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
สายทาง ชม. 4045
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นแม่ใจเหนอื หมูท่ี่ 8
ต าบลเวียง
เชือ่มบา้นเปยีงกอก
(บา้นน้ าพรุ้อน) หมูท่ี่ 6
ต าบลโปง่น้ าร้อน
อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 1 วงจร

- - 2,699,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 176 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
สายทาง ชม.ถ.1-0057
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นสันปา่กอ่ หมูท่ี่ 2
ต าบลแม่คะ
เชือ่มบา้นสันทรายคองนอ้ย
หมูท่ี่ 6 ต าบลเวียง
อ าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 1 วงจร

- - 3,969,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

4 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
สายทาง ชม.ถ.1-0039
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นแม่ขาน หมูท่ี่ 1
ต าบลแม่สาบ
เชือ่มบา้นหว้ยทรายขาว 
หมูท่ี่ 5 ต าบลยัง้เมิน
อ าเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 60 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 1 วงจร

- 2,770,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

- 177 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
ถนนเลียบทางรถไฟ
เชียงใหม่ - ล าพนู ระยะที่ 1
ตอนที่ 5 สายตะวันตก
(ถนน อบจ.เชียงใหม่) 
ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชือ่มบา้นปากกอง หมูท่ี่ 5 
ต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 1 วงจร

- - 1,549,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

6 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
สายทาง ชม.ถ. 1-0034
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
แยกทางหลวงหมายเลข 108
เชือ่มบา้นน้ าโทง้ หมูท่ี่ 2
ต าบลสบแม่ข่า
อ าเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 2 วงจร

- - 6,862,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

- 178 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
ถนนทางหลวงหมายเลข 1013
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นกาด หมูท่ี่ 5
ต าบลบา้นกาด
เชือ่มบา้นสบวิน หมูท่ี่ 9
ต าบลแม่วิน
อ าเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 3 วงจร

- - 4,665,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

8 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ
สายทาง ชม.ถ.1-0041
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บา้นสามหลัง หมูท่ี่ 8
ต าบลสองแคว
เชือ่มบา้นปากทางเจริญ
หมูท่ี่ 4 ต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหป้ระชาชน
    สามารถใช้เส้นทางสัญจร
    ได้สะดวกและปลอดภยั
    ในเวลากลางคืน
2. เพื่อลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ติดต้ังดวงโคม
แบบแอลอดีี 110 w
และเสาเหล็กสูง 9 เมตร
พร้อมตู้คอนโทรลระบบ
จ านวน 3 วงจร

- - 9,239,000 - - การติดต้ัง
ไฟฟา้
ส่องสว่างฯ
ครบทกุจุด

1. ประชาชนสามารถใช้
    เส้นทางสัญจรได้สะดวก 
    และปลอดภยัในเวลา
    กลางคืน
2. ลดอบุติัเหตุ
    ในการเดินทาง

ส านกัการช่าง

- 2,770,000 36,443,000 - -รวม
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การวางและจดัท าผังเมอืงรวม
ตามภารกจิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จงัหวดั
เชยีงใหม่

1. เพื่อด าเนินการวางและ     
    จดัท าขั้นตอนตาม
    กระบวนการการวางผังเมอืง
    ระดับต่าง ๆ ในพื้นที่จงัหวดั
    เชยีงใหมร่่วมกบัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อม
    ในการถา่ยโอนภารกจิ
    ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นด้านงาน   
    ผังเมอืง

1. การพัฒนาและการจดัท าผัง
    ตามกระบวนการและขั้นตอน
    การวางผังเมอืงรวม
    ในระดับต่าง ๆ 
2. การติดตาม ประเมนิผล 
    และปรับปรุงผัง ตามขั้นตอน
    การวางผังเมอืงรวม
3. การประชมุ ฝึกอบรม 
    สัมมนาเพื่อเผยแพร่        
    ความรู้ ความเขา้ใจ 
    รวมถงึการรับฟัง
    ความคิดเห็นของ
    ผู้มส่ีวนได้เสีย ตามขั้นตอน
    และกระบวนการ
    ตามกฏหมาย

200,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
โครงการที่ได้
ด าเนินงาน

1. สามารถก าหนดแนวทาง  
    การพัฒนา ตามขั้นตอน
    การวางและจดัท า
    ผังเมอืงรวมในระดับต่างๆ 
2. สามารถติดตามประเมนิผล
    และการปรับปรุง 
    ตามขั้นตอนการวาง
    ผังเมอืงรวม
3. ประชาชนและผู้มส่ีวนได้เสีย
    ได้รับความรู้ ความเขา้ใจ 
    รวมถงึเขา้ร่วมรับฟัง
    ความคิดเห็นตามขั้นตอน
    และกระบวนการ           
    ตามกฏหมาย

ส านักการชา่ง

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบหลกั
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

งบประมาณ

แบบ ผ.01 แบบ ผ.02 
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท่าปู หมู่ที่ 11, 
บ้านห้วยหลวงพัฒนา 
หมู่ที่ 13 ต าบลแมน่าวาง 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

780,000 780,000 780,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ที่ 5
ต าบลแมน่าวาง 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 181 - ย.1 (61 - 65)     



- 182 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา
เชื่อมบ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

2,400,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

5 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเมอืงงามใต้ หมู่ที่ 13
ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแมอ่าย
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13
ต าบลแมย่าว 
อ าเภอเมอืงเชยีงราย
จงัหวดัเชยีงราย

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 182 - ย.1 (61 - 65)     



- 183 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าตอน 
เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

2,400,000 2,400,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

7 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง
บดอดัแน่น 
บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านขนุสรวย หมู่ที่ 14 
ต าบลวาว ี
อ าเภอแมส่รวย 
จงัหวดัเชยีงราย

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 5,270 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 5,270 เมตร

1,500,000 1,500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 183 - ย.1 (61 - 65)     



- 184 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0051
(บ.หนองบัวค า -
บ้านโป่งถบึใน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร  
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 745 เมตร
  ไหล่ทางขา้งละ 0.50 เมตร

2,100,000 - 2,610,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

9 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสาย ชม. 3013 
บ้านแมสู่นหลวง หมู่ที่ 1
ต าบลแมสู่น 
เชื่อมบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5
ต าบลแมค่ะ 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร     
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร  
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 2,007,000 1,950,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 184 - ย.1 (61 - 65)     



- 185 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสวนดอก หมู่ที่ 4 
ต าบลเวยีง
(เขต ทต. เวยีงฝาง)
เชื่อมทางเล่ียงเมอืงฝาง 
บ้านศรีดอนชยั หมู่ที่ 7 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร    
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร

1,890,000 1,890,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางควาย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมง่อน 
เชื่อมบ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 
ต าบลแมสู่น 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 185 - ย.1 (61 - 65)     



- 186 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมสู่นน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลแมสู่น 
เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 450 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 450 เมตร

1,890,000 1,890,000 1,890,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่นเวยีงไชย หมู่ที่ 8 
ต าบลแมข่า่ 
เชื่อมบ้านแมป่่าไผ่ หมู่ที่ 11 
ต าบลแมค่ะ 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 186 - ย.1 (61 - 65)     



- 187 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านท่ากวา้ง หมู่ที่ 15 
ต าบลสันทราย 
เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ 
หมู่ที่ 17 ต าบลแมสู่น 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

15 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันป่ากอ่ หมู่ที่ 2
ต าบลแมค่ะ 
เชื่อมบ้านสันทรายคองน้อย 
หมู่ที่ 6 ต าบลเวยีง 
เชื่อมบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8, 
บ้านใหมสั่นต้นดู่ หมู่ที่ 11
ต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร             
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 187 - ย.1 (61 - 65)     



- 188 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

16 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้านแมม่าวต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 
ซอย 8 ต าบลมอ่นปิ่น      
เชื่อมบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร    
ยาว 14 เมตร

1,400,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

17 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท่า หมู่ที่ 2 
ต าบลปงต า 
เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลแมท่ะลบ 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,020,000 1,033,000 1,020,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 188 - ย.1 (61 - 65)     



- 189 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

18 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านออน หมู่ที่ 1 
ต าบลปิงโค้ง 
อ าเภอเชยีงดาว 
เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร        
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 500 เมตร

700,000 707,000 700,000 700,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

19 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแมป่๋าม หมู่ที่ 3 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
อ าเภอเชยีงดาว 
เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 
ต าบลสันทราย 
(เขต อบต. สันทราย)
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

- 1,020,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 189 - ย.1 (61 - 65)     



- 190 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

20 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง
บดอดัแน่น 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งขา้วพวง 
เชื่อมบ้านสบงาย หมู่ที่ 5 
ต าบลเมอืงงาย 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

900,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

21 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง
บดอดัแน่น 
บ้านแมก่อ๋น หมู่ที่ 2 
ต าบลทุ่งขา้วพวง 
เชื่อมบ้านโป่งอาง หมู่ที่ 5
ต าบลเมอืงนะ 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

300,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 190 - ย.1 (61 - 65)     



- 191 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

22 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรัง
บดอดัแน่น 
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 
(หยอ่มบ้านห้วยป่าฮ้อม) 
ต าบลทุ่งขา้วพวง 
อ าเภอเชยีงดาว 
เชื่อมบ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 
ต าบลปิงโค้ง 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร

750,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าบง หมู่ที่ 1
ต าบลแมน่ะ
เชื่อมบ้านเชยีงดาว หมู่ที่ 1
ต าบลเชยีงดาว
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 191 - ย.1 (61 - 65)     



- 192 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

24 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมป่ระชาชื่น หมู่ที่ 8
ต าบลยั้งเมนิ 
เชื่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อแกว้
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,992,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8
ต าบลแมส่าบ
เชื่อมบ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7
ต าบลยั้งเมนิ
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,995,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 192 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

26 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้ าริน หมู่ที่ 2
ต าบลสะเมงิใต้
เชื่อมบ้านป๊อก หมู่ที่ 5
ต าบลสะเมงิเหนือ
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 200 เมตร

780,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

27 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขา้มล าน้ าแมโ่กน๋ 
บ้านแมงั่ด หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งหลวง 
เชื่อมบ้านสันขวาง หมู่ที่ 3
ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 30 เมตร

3,000,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 193 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

28 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแมเ่หียะ หมู่ที่ 2 
ต าบลแมแ่วน 
เชื่อมบ้านสายทอง หมู่ที่ 7
ต าบลเขื่อนผาก 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร  
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 
ต าบลป่าตุ้ม 
เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าไหน่ 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 400 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 400 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 400 เมตร

1,680,000 1,680,000 1,680,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 194 - ย.1 (61 - 65)     



- 195 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

30 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านมดืกา หมู่ที่ 17 
ต าบลอนิทขลิ 
เชื่อมบ้านเป้า หมู่ที่ 4
ต าบลบ้านเป้า
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 600 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 600 เมตร

900,000 900,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

31 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปางกวา้ง หมู่ที่ 13 
ต าบลอนิทขลิ 
อ าเภอแมแ่ตง
เชื่อมบ้านแกง่ปันเต๊า
หมู่ที่ 10 ต าบลแมน่ะ 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 700 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 700 เมตร

952,000 952,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 195 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองผ้ึง หมู่ที่ 18 
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทต. อนิทขลิ) 
เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 7
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทม.เมอืงแกนฯ)
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 300 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 300 เมตร

- - 1,170,000 1,170,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1
ต าบลสันป่ายาง
เชื่อมบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9
ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 196 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

34 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 8
ต าบลสันมหาพน
เชื่อมบ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10
ต าบลขี้เหล็ก
อ าเภอแมแ่ตง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร  
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10
ต าบลขี้เหล็ก
(เขต ทต.จอมแจง้)
เชื่อมบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 11 
ต าบลขี้เหล็ก
(เขต ทต.สันมหาพน)
อ าเภอแมแ่ตง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร  
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,951,000 1,950,000 - -  
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 197 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

36 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวารีธรรม หมู่ที่ 6 
ต าบลแมส่า 
เชื่อมบ้านน้ างาม หมู่ที่ 1 
ต าบลริมใต้ 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 1,370 เมตร              
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 781 เมตร

1,644,000 937,200 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

37 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโฮ่งใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแมแ่รม 
เชื่อมบ้านแมแ่อน หมู่ที่ 4  
ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 720 เมตร

864,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 198 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

38 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายคันคลอง 
บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7 
ต าบลขี้เหล็ก 
เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ 3 
ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561  กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร         
- ปี 2562  กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร          
- ปี 2563  กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร         
- ปี 2564  กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาหึก หมู่ที่ 1  
ต าบลสะลวง 
เชื่อมบ้านแมแ่อน หมู่ที่ 4 
ต าบลห้วยทราย 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 437 เมตร               
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 437 เมตร               
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 437 เมตร   
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 437 เมตร

1,573,200 1,573,200 1,573,200 1,573,200 - ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 199 - ย.1 (61 - 65)     



- 200 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

40 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเขยีว หมู่ที่ 5 
ต าบลเหมอืงแกว้ 
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านป่าขอ่ยใต้ หมู่ที่ 2 
ต าบลสันผีเส้ือ 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
1 เมตร 
- ปี 2561 จ านวน 135 ท่อน
  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ปี 2562 จ านวน 135 ท่อน
  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ปี 2563 จ านวน 135 ท่อน
  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 - ปี 2564 จ านวน 135 ท่อน
  และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

41 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ. 1-0028
(บ.ห้วยทราย หมู่ 3
ต.ห้วยทราย - บ.ห้วยน้ าริน
หมู่ 3 ต.ขี้เหล็ก)
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร  
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 600 เมตร

810,000 - 1,210,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 200 - ย.1 (61 - 65)     



- 201 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัสิงห์ค า หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ 
เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 
ต าบลสบแมข่า่ 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 
ถนน : กวา้ง 6 เมตร
ยาว 165 เมตร
ก าแพงกนัดิน : สูงเฉล่ีย 
2.6 เมตร ยาว 60 เมตร
- ปี 2562 
ถนน : กวา้ง 6 เมตร
ยาว 165 เมตร
ก าแพงกนัดิน : สูงเฉล่ีย 
2.6 เมตร ยาว 60 เมตร
- ปี 2563 
ถนน : กวา้ง 6 เมตร
ยาว 165 เมตร
ก าแพงกนัดิน : สูงเฉล่ีย 
2.6 เมตร ยาว 60 เมตร

1,226,000 1,226,000 1,226,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

43 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ปากซอย 2 
บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 
ต าบลแมเ่หียะ 
เชื่อมบ้านร้องเรือค า หมู่ที่ 12 
ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 820 เมตร

1,476,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 201 - ย.1 (61 - 65)     



- 202 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านร้องเรือค า หมู่ที่ 12 
ต าบลป่าแดด 
เชื่อมถนนเลียบคลองชลประทาน
2 ซ้าย 19  ซ้าย (ฝ่ังขวา) 
บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8 
ต าบลแมเ่หียะ                  
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร            
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 450 เมตร

1,620,000 1,620,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

45 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโปง หมู่ที่ 6 , 
บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 7 
ต าบลป่าไผ่ 
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 202 - ย.1 (61 - 65)     



- 203 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางห้วยทรายขาว 
บ้านหนองไหว หมู่ที่ 12 
ต าบลแมแ่ฝก 
เชื่อมบ้านวงัขมุเงิน หมู่ที่ 7 
ต าบลแมแ่ฝกใหม ่
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

47 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนสายซอย 4 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 
ต าบลเมอืงเล็น 
เชื่อมบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าไผ่
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 203 - ย.1 (61 - 65)     



- 204 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

48 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันหลวง หมู่ที่ 4  
ต าบลสันนาเมง็ 
เชื่อมบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3  
ต าบลสันป่าเปา 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

49 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 ,  
บ้านท่าทุ่ม หมู่ที่ 7 
ต าบลสันพระเนตร 
อ าเภอสันทราย
เชื่อมบ้านริมกวง หมู่ที่ 7  
ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 1,000 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 1,200,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 204 - ย.1 (61 - 65)     



- 205 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

50 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายขา้งโรงเรียน
บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.แมโ่จ้) 
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8  
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

51 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโปง หมู่ที่ 6
ต าบลป่าไผ่
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่  

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 600 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 600 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 600 เมตร

1,080,000 1,080,000 1,080,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 205 - ย.1 (61 - 65)     



- 206 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

52 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ขม.ถ. 1-0065
(ชม.2063 บ.โจ ้- 
บ.นางเหลียว)
อ าเภอสันทราย  
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 568 เมตร

900,000 900,000 1,150,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

53 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันทราย หมู่ที่ 12 
ต าบลสันปูเลย 
เชื่อมบ้านป่าเหมอืด หมู่ที่ 5 
ต าบลส าราญราษฏร์ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 670 เมตร

1,206,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 206 - ย.1 (61 - 65)     



- 207 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

54 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 3 
ต าบลแมคื่อ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
เชื่อมบ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 
ต าบลแมปู่คา   
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 660 เมตร

990,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

55 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
สายสานนิมติร 
บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1, 
บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 
ต าบลป่าป้อง 
เชื่อมบ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 
ต าบลแมโ่ป่ง  
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร                 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร                  
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 207 - ย.1 (61 - 65)     



- 208 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

56 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านป่าสักขวาง หมู่ที่ 13 
ต าบลสันก าแพง 
เชื่อมบ้านหมอ้ หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยทราย
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

57 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านมอญ หมู่ที่ 3 
ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านสันพระเนตร หมู่ที่ 4 
ต าบลสันพระเนตร 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

900,000 900,000 900,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 208 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

58 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขา้มล าน้ าแมอ่อน 
บ้านร้องววัแดง หมู่ที่ 3 
ต าบลร้องววัแดง 
เชื่อมบ้านมว่งชมุ หมู่ที่ 2 
ต าบลแชช่า้ง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร                     
ยาว 40 เมตร

4,000,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

59 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแพะ หมู่ที่ 10 
ต าบลออนใต้ 
เชื่อมบ้านวงัธาร หมู่ที่ 1 
ต าบลร้องววัแดง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 จ านวน 2 ชว่ง
  ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร         
  ยาว 500 เมตร
  ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร         
  ยาว 300 เมตร
- ปี 2562 จ านวน 2 ชว่ง
  ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร         
  ยาว 500 เมตร
  ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร         
  ยาว 300 เมตร

1,110,000 1,110,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 209 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

60 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัธาร หมู่ที่ 1 
ต าบลร้องววัแดง 
อ าเภอสันก าแพง
เชื่อมบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 1 
ต าบลสหกรณ์ 
อ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 304 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 304 เมตร

1,185,600 1,185,600 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

61 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปูคากลาง หมู่ที่ 6  
ต าบลแมปู่คา 
เชื่อมบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 เมตร 
จ านวน 205 ท่อน พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวน 23 บ่อ

1,400,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 210 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

62 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0001
(บ้านสหกรณ์ ม.2
ม.2 ต าบลบ้านสหกรณ์
บ้านออนหลวย ม.7
ต าบลออนเหนือ อ าเภอแมอ่อน)
อ าเภอแมอ่อน    
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 405 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเลน หมู่ที่ 2 
ต าบลออนกลาง 
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านสหกรณ์  
อ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 211 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

64 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5
ต าบลออนเหนือ 
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านสหกรณ์  
อ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 250 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 250 เมตร

975,000 975,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

65 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ. 1-0110
(ชม.4091 บ.บ้านเด่ือ ม.1
ต.ขวัมงุ - บ.ล้องปู่หมน่ ม.11
ต.สันทราย
อ าเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2562 กวา้ง  6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง  6 เมตร 
  ยาว 590 เมตร

- 939,000 1,190,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 212 - ย.1 (61 - 65)     



- 213 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

66 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันป่าเด่ือ หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองแฝก 
เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 4 
ต าบลสารภ ี   
อ าเภอสารภ ี 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 5 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 5 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563  กวา้ง 5 เมตร    
  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

67 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้านแมส่ะลาบ หมู่ที่ 7 
ต าบลชมภ ู
เชื่อมบ้านสันกบัตองเหนือ 
หมู่ที่ 8 ต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 14 เมตร

1,400,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 213 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

68 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านป่าบงหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าบง 
เชื่อมบ้านท่าต้นกวาว หมู่ที่ 4
ต าบลชมภ ู
อ าเภอสารภ ี    
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง  5 เมตร 
ยาว 990 เมตร

1,485,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

69 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าวงัตาล 
เชื่อมบ้านโป่งแห้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองผ้ึง 
อ าเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,140 เมตร

1,368,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 214 - ย.1 (61 - 65)     



- 215 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

70 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
และวางท่อเหล่ียมส าเร็จรูป
บ้านศรีโพธาราม หมู่ที่ 5   
ต าบลยางเนิ้ง 
เชื่อมบ้านศรีดอนมลู หมู่ที่ 8 
ต าบลชมภ ู
อ าเภอสารภ ี     
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
ท่อเหล่ียมคอนกรีตส าเร็จรูป  
1.20x1.20 เมตร 
ความยาว 19 เมตร

1,030,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

71 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสาย FTO 
บ้านสันทราย หมู่ที่ 9  
ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง 
เชื่อมบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 
ต าบลแมเ่หียะ 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร   
ยาว 719 เมตร

862,800 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 215 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

72 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8, 
บ้านดอนไฟ  หมู่ที่ 12 
ต าบลบ้านแหวน 
เชื่อมบ้านสันผักหวานน้อย 
หมู่ที่ 7
ต าบลสันผักหวาน 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง 
ชว่งที่ 1  กวา้ง 4 เมตร   
ยาว 700 เมตร  
ชว่งที่ 2  กวา้ง 4 เมตร   
ยาว 970 เมตร

2,004,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

73 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าไมลุ้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลน้ าแพร่ 
เชื่อมบ้านฟ่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 860 เมตร

1,032,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 216 - ย.1 (61 - 65)     



- 217 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

74 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านต้นแกว้ หมู่ที่ 1 
ต าบลขนุคง 
เชื่อมบ้านเกาะ  หมู่ที่ 3 
ต าบลสบแมข่า่ 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 367 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 367 เมตร 
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 367 เมตร

1,321,000 1,321,000 1,321,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เลียบล าน้ าแมกุ่้ง 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10, 
บ้านทุ่งแพ่ง หมู่ที่ 11  
ต าบลหนองตอง 
อ าเภอหางดง
เชื่อมบ้านแมกุ่้งน้อย หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งต้อม 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 217 - ย.1 (61 - 65)     



- 218 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

76 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 
ต าบลสบแมข่า่ 
เชื่อมบ้านแพะ หมู่ที่ 9 
ต าบลขนุคง 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 2.5 เมตร
  ยาว 78 เมตร ลึก 2.5 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 2.5 เมตร
  ยาว 78 เมตร ลึก 2.5 เมตร

1,560,000 1,560,000 - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

77 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสาย ชม. 3176 
บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านกลาง
เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 8 
ต าบลยหุวา่ 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 693 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 693 เมตร

900,000 900,000 1,200,000 1,200,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 218 - ย.1 (61 - 65)     



- 219 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

78 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้านกิ่วแลน้อย หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแม 
เชื่อมบ้านน้ าบ่อหลวง หมู่ที่ 2 
ต าบลน้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 7 เมตร

700,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

79 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกอ่เกา๊ หมู่ที่ 4   
ต าบลทุ่งต้อม
(เขต ทต.ทุ่งต้อม) 
เชื่อมบ้านไร่ หมู่ที่ 5  
ต าบลทุ่งต้อม  
(เขต ทต.สันป่าตอง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 219 - ย.1 (61 - 65)     



- 220 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

80 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5 
ต าบลมะขามหลวง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
เชื่อมบ้านป่าจู้ หมู่ที่ 4 
ต าบลมะขามหลวง
(เขต อบต.มะขามหลวง)  
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง     
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 670 เมตร   
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 243 เมตร       
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 200 เมตร

- - 1,992,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

81 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งฟ้าบด หมู่ที่ 5  
ต าบลมะขามหลวง  
เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 1 
ต าบลมะขนุหวาน
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง    
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 310 เมตร  
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 715 เมตร      
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 400 เมตร

1,803,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 220 - ย.1 (61 - 65)     



- 221 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

82 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านมว่งพี่น้อง หมู่ที่ 4  
ต าบลมะขนุหวาน  
เชื่อมบ้านสันห่าว หมู่ที่ 7  
ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

750,000 750,000 750,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

83 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าธาร หมู่ที่ 9 
ต าบลดอนเปา   
อ าเภอแมว่าง 
เชื่อมบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 7 
ต าบลแมว่นิ 
อ าเภอแมว่าง    
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 221 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

84 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14 
ต าบลแมว่นิ 
อ าเภอแมว่าง 
เชื่อมบ้านแมน่าจร หมู่ที่ 6 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่        
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

85 กอ่สร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขา้มล าน้ าแมเ่ตียน
บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2 
ต าบลแมว่นิ 
(เขต อบต.แมว่นิ)
อ าเภอแมว่าง 
เชื่อมบ้านแมล่านค า หมู่ที่ 6  
ต าบลสะเมงิใต้ 
(เขต ทต.สะเมงิใต้)
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 30 เมตร

- - 3,050,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 222 - ย.1 (61 - 65)     



- 223 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

86 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวงัธารทอง หมู่ที่ 22
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลสันติสุข (เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ        
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

- 1,650,000 1,889,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

87 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยโจ-้ดอยเงิน หมู่ที่ 5, 
บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
เชื่อมบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันติสุข (เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

- 1,650,000 - 1,650,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 223 - ย.1 (61 - 65)     



- 224 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

88 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร่สวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 21 
ต าบลดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 600 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 600 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 600 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,933,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

89 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอมว่ง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลแมส่อย 
อ าเภอจอมทอง        
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 224 - ย.1 (61 - 65)     



- 225 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

90 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งเมอืงกลาง
บ้านเมอืงกลาง หมู่ที่ 11
บ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านหลวง
เชื่อมบ้านแมก่ลางป่าปู หมู่ที่ 1
ต าบลดอยแกว้
อ าเภอจอมทอง
จงัหวดัเชยีงใหม ่     

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 540 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 540 เมตร

1,620,000 1,620,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

91 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1, 
บ้านหนองห่ายสามคัคี หมู่ที่ 13 
ต าบลขว่งเปา     
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
ต าบลดอยหล่อ              
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร 
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 225 - ย.1 (61 - 65)     



- 226 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบ่อสลี หมู่ 6
ต าบลบ่อสลี 
(เขต อบต.บ่อสลี)
เชื่อมบ้านนาฟ่อน หมู่ 4 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง)
อ าเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 330 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 560 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 330 เมตร

1,287,000 2,029,000 - 1,287,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

93 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมย่งูทอง หมู่ที่ 10, 
บ้านตีนตก หมู่ที่ 8, 
บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 ,         
บ้านแมล่ายดวงจนัทร์ หมู่ที่ 9,
ต าบลนาคอเรือ
(เขต อบต.นาคอเรือ)
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมกอ๋ย (เขต อบต.อมกอ๋ย)
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 550 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 2,007,000 1,950,000 1,950,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 226 - ย.1 (61 - 65)     



- 227 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

94 กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านตาล 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร     
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร     
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร     
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร     
  ยาว 500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

95 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแอน่ใหม ่หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแอน่ 
เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลบงตัน 
อ าเภอดอยเต่า
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร 
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมต

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 227 - ย.1 (61 - 65)     



- 228 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

96 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแอน่จดัสรร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแอน่ 
อ าเภอดอยเต่า 
เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านตาล 
อ าเภอฮอด    
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,650,000 1,766,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

97 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาจกุ หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยเต่า   
เชื่อมบ้านดอยหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลมดืกา 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร

1,650,000 1,731,000 1,861,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 228 - ย.1 (61 - 65)     



- 229 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

98 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสงิน หมู่ที่ 13 
ต าบลนาเกยีน 
เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 
ต าบลอมกอ๋ย         
อ าเภออมกอ๋ย  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร

2,250,000 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

99 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ชม. 5101 
(ถนน อบจ.ชม) 
บ้านโป่ง หมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านแมล่าน หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 229 - ย.1 (61 - 65)     



- 230 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

100 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแมต่ื่น
เชื่อมบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมกอ๋ย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร          
  ยาว 500 เมตร

2,250,000 2,250,000 2,379,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

101 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกองแขก หมู่ที่ 7 
ต าบลกองแขก  
เชื่อมบ้านแมย่างส้าน หมู่ที่ 8 
ต าบลท่าผา 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 395 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 395 เมตร 
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 395 เมตร 
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 395 เมตร

1,540,500 1,540,500 1,578,000 1,540,500 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 230 - ย.1 (61 - 65)     



- 231 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

102 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านแมป่าน-บ้านสันเกี๋ยง 
บ้านดอยสันเกี๋ยง หมู่ที่ 17 
ต าบลชา่งเค่ิง  
เชื่อมบ้านผานัง หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าผา 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 457 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 457 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 457 เมตร 
- ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร    
  ยาว 457 เมตร

959,700 959,700 - 959,700 959,700 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

103 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร่  หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าผา  
เชื่อมบ้านแมข่ี้มกู หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านทับ 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร      
  ยาว 325 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 325 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 325 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร       
  ยาว 325 เมตร

1,267,500 1,279,000 1,312,000 1,267,500 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 231 - ย.1 (61 - 65)     



- 232 -

   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

104 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมต่ะละมง้ หมู่ที่ 7 
ต าบลแมแ่ดด 
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแมซ่า หมู่ที่ 2 
ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,550,000 2,661,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

105 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแจม่หลวง 
เชื่อมทางหลวงชนบท
หมายเลข ชม.5050
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 350 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 200 เมตร

1,785,000 1,066,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 232 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

106 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาเกล็ดหอย หมู่ที่ 6 
ต าบลแจม่หลวง
เชื่อมทางหลวงชนบท
หมายเลข ชม. 5050
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 4
ต าบลบ้านจนัทร์
อ าเภอกลัยาณิวฒันา
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 350 เมตร 
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 350 เมตร

1,785,000 1,785,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 233 - ย.1 (61 - 65)     



- 234 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านชยัสถาน หมู่ที่ 7
ต าบลมะลิกา
(เขต ทต.แมอ่าย)
เชื่อมบ้านห้วยปู หมู่ที่ 1
ต าบลท่าตอน
(เขต อบต.ท่าตอน)
อ าเภอแมอ่าย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 530 เมตร

- 2,000,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

108 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2
ต าบลท่าตอน
(เขต อบต.ท่าตอน)
เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6
ต าบลมะลิกา
(เขต ทต.แมอ่าย)
อ าเภอแมอ่าย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 530 เมตร

- 2,086,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

- 234 - ย.1 (61 - 65)     



- 235 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

109 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ชม.ถ. 1-0052
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 1
ต าบลเวยีง
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1 
ต าบลสันต้นหมื้อ
อ าเภอแมอ่าย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 640 เมตร

2,535,800 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

110 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิด
สายทาง ชม 4017
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
ชว่งส่ีแยกสวนดอก
เชื่อมต่อรางระบายน้ าเดิม
บ้านแมใ่จใต้ หมู่ที่ 7
ต าบลเวยีง 
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแมม่าว
บ้านลาน หมู่ที่ 5
ต าบลมอ่นปิ่น
อ าเภอฝาง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

กวา้ง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
ยาว 530 เมตร

1,737,300 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 235 - ย.1 (61 - 65)     



- 236 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

111 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านปางผ้ึง หมู่ที่ 16 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง)
เชื่อมบ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
อ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ขนาด 2 ชอ่ง 
กวา้ง 2 เมตร 
ลึก 2 เมตร 
ยาว 15 เมตร

- 750,000 - - - จ านวน (แห่ง) 1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

112 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหม ่หมู่ที่ 3 
ต าบลเมอืงงาย 
(เขต ทต.เมอืงงาย)
เชื่อมบ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13
ต าบลปิงโค้ง
(เขต ทต.ปิงโค้ง)
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 1,150 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 600 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 200 เมตร

- 3,766,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 236 - ย.1 (61 - 65)     



- 237 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

113 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมข่ะปู หมู่ที่ 3 
ต าบลบ่อแกว้  
(เขต อบต.บ่อแกว้)
อ าเภอสะเมงิ 
เชื่อมบ้านมอ่นยะ หมู่ที่ 13 
ต าบลแมว่นิ 
(เขต อบต.แมว่นิ)
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

- 2,252,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

114 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมส่าบ หมู่ที่ 1
ต าบลสะเมงิใต้
(เขต ทต.สะเมงิใต้)
เชื่อมบ้านแมข่าน หมู่ที่ 1
ต าบลแมส่าบ
(เขต อบต.แมส่าบ)
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ชว่ง
- ชว่งที่ 1  กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 105 เมตร
- ชว่งที่ 2  กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 170 เมตร

- 1,092,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 237 - ย.1 (61 - 65)     



- 238 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

115 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1006
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5
ต าบลป่าไหน่
เชื่อมบ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 6
ต าบลสันทราย
อ าเภอพร้าว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

351,600 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

116 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางกวา้ง หมู่ที่ 13
ต าบลอนิทขลิ
(เขต ทต.อนิทขลิ)
อ าเภอแมแ่ตง 
เชื่อมบ้านแกง่ปันเต๊า หมู่ที่ 10
ต าบลแมน่ะ
(เขต ทต.แมน่ะ)
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,150 เมตร

- 4,173,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 238 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

117 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทาง ชม.ถ. 1-0023
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
เชื่อมบ้านผานกกก หมู่ที่ 9 
ต าบลโป่งแยง
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

กวา้ง 0.50 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 795 เมตร

3,974,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

118 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ชมุชนท่าวงัทอง หมู่ที่ 5
ต าบลริมใต้ 
(เขต ทต.แมริ่ม) 
เชื่อมบ้านแมส่าหลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลแมส่า 
(เขต อบต.แมส่า)
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 9 ชว่ง
ยาวรวม 1,463 เมตร
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 17 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 388 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 12 เมตร
- ชว่งที่ 4 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 208 เมตร
- ชว่งที่ 5 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 44 เมตร
- ชว่งที่ 6 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 13 เมตร
- ชว่งที่ 7 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 62 เมตร
- ชว่งที่ 8 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 702 เมตร
- ชว่งที่ 9 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 17 เมตร

2,237,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 239 - ย.1 (61 - 65)     



- 240 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

119 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านออ้ย หมู่ที่ 1
ต าบลห้วยทราย
(เขต อบต.ห้วยทราย)
เชื่อมบ้านปางแหว หมู่ที่ 3
ต าบลแมแ่รม 
(เขต ทต.แมแ่รม)
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,255 เมตร

- 4,157,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

120 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าห้วยเสือ 
บ้านแมก่ะ๊เปียง หมู่ที่ 8
ต าบลสะลวง
(เขต อบต.สะลวง)
เชื่อมบ้านปางไฮ หมู่ที่ 4
ต าบลแมแ่รม
(เขต ทต.แมแ่รม)
อ าเภอแมริ่ม
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร

- 1,323,000 - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 240 - ย.1 (61 - 65)     



- 241 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

121 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านซาง หมู่ที่ 4 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก)
เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 9
ต าบลสันโป่ง
(เขต ทต.สันโป่ง)
อ าเภอแมริ่ม
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร

- 960,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

122 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมอืงเด็กชาย 
สายทาง ทล.106
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 
บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหอย
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

กวา้ง 2.40 เมตร 
ลึก 2.40 เมตร 
ยาว 18 เมตร

754,000 - - - - จ านวน 
(แห่ง)

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 241 - ย.1 (61 - 65)     



- 242 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

123 ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 
บริเวณทางแยกขา้มทางรถไฟ 
สันนาลุง - ต้นขาม 
ถนนเลียบทางรถไฟ
เชยีงใหม ่- ล าพูน 
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 
สายตะวนัออก ระยะที่ 1 
ตอนที่ 3 ชมุชนรถไฟ 
ต าบลวดัเกตุ 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 5 
ต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร
    ประชาชนสัญจรได้อยา่ง
    สะดวก รวดเร็ว
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง 
    เพิ่มความปลอดภยัต่อชวีติ
    และทรัพยสิ์น

ติดต้ังเสาสัญญาณไฟจราจร
จ านวน 4 จดุ

1,200,000 - - - - จ านวนคร้ัง
ของการ
ด าเนินการ

1. ปัญหาการจราจรลดลง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาคมมคีวามปลอดภยั
    ในชวีติและทรัพยสิ์นเพิ่มขึ้น

ส านักการชา่ง

124 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านร้องเรือค า หมู่ที่ 12
ต าบลป่าแดด
(เขต ทต.ป่าแดด)
เชื่อมบ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8
ต าบลแมเ่หียะ
(เขต ทม.แมเ่หียะ)
อ าเภอเมอืง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 6 ชว่ง
- ชว่งที่ 1  กวา้ง 5.50 เมตร
  ยาว 222 เมตร
- ชว่งที่ 2  กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 254 เมตร
- ชว่งที่ 3  กวา้ง 5.50 เมตร
  ยาว 326 เมตร
- ชว่งที่ 4  กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 47 เมตร
- ชว่งที่ 5  กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 56 เมตร
- ชว่งที่ 6  กวา้ง 5.50 เมตร
  ยาว 260 เมตร

- 1,959,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 242 - ย.1 (61 - 65)     



- 243 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

125 กอ่สร้างก าแพงกนัดิน
โดยวางกล่องลวดตาขา่ย
บรรจหุินใหญ่ป้องกนั
การกดัเซาะคอสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0064
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 14
ต าบลป่าไผ่
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8
ต าบลหนองหาร
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ยาว 34 เมตร
สูง 3.30 เมตร

436,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

126 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเกษตรใหม ่หมู่ที่ 10
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
เชื่อมบ้านโปง หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าไผ่ 
(เขต ทต.ป่าไผ่)
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร

1,444,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 243 - ย.1 (61 - 65)     



- 244 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

127 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวเิวก หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
เชื่อม บ้านโปง หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าไผ่ 
(เขต ทต.ป่าไผ่) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 280 เมตร

- 872,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

128 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ซอย 5 บ้านเมอืงวะ 
หมู่ที่ 1 ต าบลเมอืงเล็น 
(เขต ทต.เมอืงเล็น) 
เชื่อมบ้านขวัโก หมู่ที่ 4 
ต าบลสันป่าเปา 
(เขต ทต.สันป่าเปา) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 745 เมตร

- 1,154,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 244 - ย.1 (61 - 65)     



- 245 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

129 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่ากา้ง หมู่ที่ 2
ต าบลสันป่าเปา 
(เขต ทต.สันป่าเปา) 
เชื่อมบ้านร้องเมง็ หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองแหยง่ 
(เขต ทต.หนองแหยง่) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 213 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 34 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
  ยาว 233 เมตร

- 649,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

130 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมก่วง หมู่ที่ 6,
บ้านคอกหมปู่า หมู่ที่ 7 
ต าบลสันนาเมง็ 
(เขต ทต.สันนาเมง็) 
เชื่อมบ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 4
ต าบลสันทรายหลวง 
(เขต ทต.สันทรายหลวง) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 3.50 เมตร
ยาว 600 เมตร

- 646,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 245 - ย.1 (61 - 65)     



- 246 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

131 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวเิวก หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
เชื่อม บ้านแมโ่จใ้หม ่หมู่ที่ 12 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.แมโ่จ้) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 48 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 682 เมตร

- 1,587,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

132 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันนาเมง็ หมู่ที่ 3,
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 
ต าบลสันนาเมง็ 
(เขต ทต.สันนาเมง็) 
เชื่อมบ้านหนองอึ่ง หมู่ที5่ 
ต าบลสันป่าเปา 
(เขต ทต.สันป่าเปา) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร

- 1,401,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 246 - ย.1 (61 - 65)     



- 247 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

133 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองกน้ครุ หมู่ที่ 5 
ต าบลเมอืงเล็น 
(เขต ทต.เมอืงเล็น) 
เชื่อมบ้านทุ่งขา้วตอกใหม ่
หมู่ที่ 8 ต าบลหนองแหยง่ 
(เขต ทต.หนองแหยง่) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
  ยาว 49 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 29 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 154 เมตร

- 346,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

134 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางขา้งสวนนงนุช
บ้านเกษตรใหม ่หมู่ที่ 10 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
เชื่อมบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทม.แมโ่จ้) 
อ าเภอสันทราย 
จ.เชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 950 เมตร

- 1,774,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 247 - ย.1 (61 - 65)     



- 248 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

135 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่ 1,
บ้านป่ายาง หมู่ที่ 7 
ต าบลป่าป้อง 
(เขต ทต.ป่าป้อง)
เชื่อมบ้านป่าไมแ้ดง หมู่ที่ 9
ต าบลแมโ่ป่ง 
(เขต ทต.แมโ่ป่ง)
อ าเภอดอยสะเกด็
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,110 เมตร

- 3,888,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

136 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม ่หมู่ที่ 10 
ต าบลร้องววัแดง 
(เขต อบต.ร้องววัแดง)
เชื่อมบ้านริมออน หมู่ที่ 3 
ต าบลออนใต้ 
(เขต ทต.ออนใต้) 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 438 เมตร

- 1,482,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 248 - ย.1 (61 - 65)     



- 249 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

137 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ.1-0070 
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลสันก าแพง 
เชื่อมบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 893 เมตร

- 2,536,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

138 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ. 1-0072 
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

- 1,489,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 249 - ย.1 (61 - 65)     



- 250 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

139 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านสหกรณ์
(เขต อบต.บ้านสหกรณ์)
เชื่อมบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6
ต าบลออนเหนือ
(เขต อบต.ออนเหนือ)
อ าเภอแมอ่อน
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 450 เมตร

- 1,519,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

140 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณล าเหมอืงสาธารณะร้องยาว
บ้านกู่เสือ หมู่ 1 
ต าบลยางเนิ้ง
(เขต ทต.ยางเนิ้ง)
เชื่อมบ้านกองทราย หมู่ที่ 6
ต าบลหนองผ้ึง
(เขต ทต.หนองผ้ึง)
อ าเภอสารภี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
1 เมตร จ านวน 545 ท่อน
และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 61 บ่อ

- 3,240,000 - - - จ านวน (แห่ง) 1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 250 - ย.1 (61 - 65)     



- 251 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

141 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไคร้ หมู่ที่ 9,
บ้านทุ่งแพ่ง หมู่ที่ 11,
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10
ต าบลหนองตอง
(เขต ทต.หนองตองพัฒนา)
อ าเภอหางดง
เชื่อมบ้านแมกุ่้งน้อย หมู่ที่ 8
ต าบลทุ่งต้อม
(เขต ทต.ทุ่งต้อม)
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

- กวา้ง 3 เมตร 
  จ านวน 6 ชว่ง
  ยาวรวม 269 เมตร
- กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 152 เมตร

1,127,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

142 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ.1-0029
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่) 
บ้านต้นง้ิว หมู่ที่ 2
ต าบลสันผักหวาน
เชื่อมบ้านจอมทอง หมู่ที่ 10
ต าบลบ้านแหวน
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 710 เมตร

1,195,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 251 - ย.1 (61 - 65)     



- 252 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

143 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านต้นแก หมู่ที่ 8
ต าบลหารแกว้
(เขต ทต.หารแกว้)
เชื่อมบ้านแมข่กั หมู่ที่ 5
ต าบลหางดง
(เขต ทต.หางดง)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

ปี 2561 จ านวน 4 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 67 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 250 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 250 เมตร
- ชว่งที่ 4 กวา้ง 6.50 เมตร
  ยาว 500 เมตร
ปี 2562 จ านวน 2 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 615 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 430 เมตร

2,016,000 1,995,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

144 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0034
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
แยก ทล.108
บ้านน้ าโท้ง หมู่ที่ 2
ต าบลสบแมข่า่
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 0.40 เมตร
  ลึก 0.70 เมตร
  ยาว 285 เมตร (ฝ่ังซ้ายทาง)
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 0.40 เมตร
  ลึก 0.70 เมตร
  ยาว 213 เมตร (ฝ่ังขวาทาง)

- 2,518,000 - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 252 - ย.1 (61 - 65)     



- 253 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

145 กอ่สร้างก าแพงกนัดิน
กล่องลวดตาขา่ย
บรรจหุินใหญ่ป้องกนัตล่ิงพัง
บ้านดงก๋ า หมู่ที่ 7
ต าบลทุ่งสะโตก 
(เขต ทต.ทุ่งสะโตก) 
เชื่อมบ้านป่าสัก หมู่ที่ 9
ต าบลบ้านกลาง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

สูง 5.30 เมตร 
ยาว 75 เมตร

1,413,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

146 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกลาง หมู่ที่ 2
ต าบลยหุวา่
(เขต ทต.ยหุวา่)
เชื่อมบ้านกลาง หมู่ที่ 2
ต าบลยหุวา่
(เขต ทต.สันป่าตอง)
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 5.50 เมตร
  ยาว 163 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร
  ยาว 1,100 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 165 เมตร

- 2,481,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 253 - ย.1 (61 - 65)     



- 254 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

147 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต 
บ้านพระเจา้ทองทิพย ์หมู่ที่ 6
ต าบลบ้านกลาง
(เขต ทต.บ้านกลาง)
เชื่อมบ้านสันห่าว หมู่ที่ 7
ต าบลบ้านกลาง
(เขต อบต.บ้านกลาง)
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

- 644,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

148 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม 4081
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 5
ต าบลดอนเปา
อ าเภอแมว่าง
เชื่อมบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8
ต าบลน้ าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง
- ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
  ไหล่ทางลูกรัง
  กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร
- ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 420 เมตร
  ไหล่ทางลูกรัง
  กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร
- ชว่งที่ 3 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 100 เมตร
  ไหล่ทางลูกรัง
  กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร

4,130,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 254 - ย.1 (61 - 65)     



- 255 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

149 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าน้ าแมข่าน ชม.4081
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 5 
ต าบลดอนเปา
อ าเภอแมว่าง
เชื่อมบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8
ต าบลน้ าบ่อหลวง
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 50 เมตร

9,959,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

150 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าน้ าแมว่าง
บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 2
ต าบลทุ่งรวงทอง
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง)
เชื่อมบ้านริมวาง หมู่ที่ 7
ต าบลบ้านกาด
(เขต อบต.บ้านกาด)
อ าเภอแมว่าง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร

- 1,919,000 - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 255 - ย.1 (61 - 65)     



- 256 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

151 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
อ าเภอดอยหล่อ
เชื่อมบ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1,
บ้านหนองห่ายสามคัคี หมู่ที่ 13
ต าบลขว่งเปา
(เขต อบต.ขว่งเปา)
อ าเภอจอมทอง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร
ไหล่ทางลูกรัง
กวา้งขา้งละ
0.50 เมตร

2,090,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

152 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมพ่ัฒนา หมู่ที่ 2
ต าบลยางคราม
(เขต ทต.ยางคราม)
เชื่อมบ้านสันนกแกว้ หมู่ที่ 5
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 442 เมตร

- 1,493,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 256 - ย.1 (61 - 65)     



- 257 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

153 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง 
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ. 1-0041
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8
ต าบลสองแคว
เชื่อมบ้านปากทางเจริญ 
หมู่ที่ 4 ต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 750 เมตร

- - - - 3,080,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 257 - ย.1 (61 - 65)     



- 258 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แมอ่าย) 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

435,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

155 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ซอย 57/16
(บริเวณทางเขา้วดัดงส้มสุก)
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา
(เขต ทต.แมอ่าย)
เชื่อมบ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2
ต าบลท่าตอน
(เขต อบต.ท่าตอน)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

466,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 258 - ย.1 (61 - 65)     



- 259 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

156 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 1 
ต าบลแมอ่าย
(เขต ทต.แมอ่าย)
เชื่อมบ้านแมส่าว หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่าว
(เขต อบต.แมส่าว)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

157 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านฮ่างต่ า หมู่ที่ 4 
ต าบลแมน่าวาง
(เขต อบต.แมน่าวาง)
เชื่อมบ้านโฮ่งน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมอ่าย
(เขต ทต.แมอ่าย)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 259 - ย.1 (61 - 65)     



- 260 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

158 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมเ่มอืงน้อย หมู่ที่ 7 
ต าบลแมน่าวาง
(เขต อบต.แมน่าวาง)
เชื่อมบ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าตอน
(เขต อบต.ท่าตอน)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

159 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมฮ่่าง หมู่ที่ 6 
ต าบลแมส่าว
(เขต อบต.แมส่าว)
เชื่อมบ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 7
ต าบลสันต้นหมื้อ
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 260 - ย.1 (61 - 65)     



- 261 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

160 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโปงไฮ หมู่ที่ 15 
ต าบลแมส่าว
(เขต อบต.แมส่าว)
เชื่อมบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 
ต าบลแมอ่าย
(เขต อบต.ดอยลาง)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

161 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
(เขต อบต.โป่งน้ าร้อน) 
เชื่อมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 10 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

482,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 261 - ย.1 (61 - 65)     



- 262 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

162 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมว่งชมุ หมู่ที่ 10 
ต าบลมอ่นปิ่น
(เขต อบต.มอ่นปิ่น) 
เชื่อม บ้านหลวง หมู่ที่ 5 
ต าบลแมง่อน
(เขต อบต.แมง่อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 130 เมตร

491,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

163 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมอ่นปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลมอ่นปิ่น
(เขต อบต.มอ่นปิ่น) 
เชื่อมบ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 5 
ต าบลโป่งน้ าร้อน
(เขต อบต.โป่งน้ าร้อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 262 - ย.1 (61 - 65)     



- 263 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

164 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมม่าวต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 
ซอย 8 ต าบลมอ่นปิ่น
(เขต อบต.มอ่นปิ่น) 
เชื่อมบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4
ต าบลสันทราย
(เขต ทต.สันทราย) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

482,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

165 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันหนองเขยีว หมู่ที่ 13
ต าบลสันทราย
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 11
ต าบลแมสู่น 
(เขต อบต.แมสู่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 263 - ย.1 (61 - 65)     



- 264 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

166 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากวา้ง หมู่ที่ 15 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ 
หมู่ที่ 17 ต าบลแมสู่น
(เขต อบต.แมสู่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

489,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

167 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 
ต าบลสันทราย
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านมอ่นปิ่นใต้ หมู่ที่ 12
ต าบลมอ่นปิ่น
(เขต อบต.มอ่นปิ่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 264 - ย.1 (61 - 65)     



- 265 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

168 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมม่าว หมู่ที่ 1 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านแมม่าวต้นตุ้ม หมู่ที่ 2
ต าบลมอ่นปิ่น 
(เขต อบต.มอ่นปิ่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

480,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

169 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 
ต าบลแมค่ะ 
(เขต อบต.แมค่ะ) 
เชื่อมบ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 265 - ย.1 (61 - 65)     



- 266 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

170 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านธ ิหมู่ที่ 8 
ต าบลแมค่ะ
(เขต อบต.แมค่ะ) 
เชื่อมบ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10
ต าบลแมสู่น 
(เขต อบต.แมสู่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

480,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

171 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมป่่าไผ่ หมู่ที่ 11 
ต าบลแมค่ะ 
(เขต อบต.แมค่ะ) 
เชื่อมบ้านหนองออ้ม หมู่ที่ 11
ต าบลแมข่า่ 
(เขต ทต.แมข่า่) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

480,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 266 - ย.1 (61 - 65)     



- 267 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

172 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 
ต าบลแมค่ะ
(เขต อบต.แมค่ะ) 
เชื่อมบ้านหนองออ้ม หมู่ที่ 11 
ต าบลแมข่า่ 
(เขต ทต.แมข่า่) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

487,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

173 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมช่ยาราม หมู่ที่ 19 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
เชื่อมบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
(เขต อบต.โป่งน้ าร้อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

480,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 267 - ย.1 (61 - 65)     



- 268 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

174 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางผ้ึง หมู่ที่ 16 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
เชื่อมบ้านใหมสั่นต้นดู่ หมู่ที่ 11
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

478,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

175 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านสันป่าขา่ หมู่ที่ 9 
ต าบลแมส่าว 
(เขต อบต.แมส่าว)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

480,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 268 - ย.1 (61 - 65)     



- 269 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

176 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
เชื่อมบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4
ต าบลแมค่ะ 
(เขต อบต.แมค่ะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

177 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโป่งถบื หมู่ที่ 12 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านป่าแดงอภวิฒัน์ หมู่ที่ 9
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

489,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 269 - ย.1 (61 - 65)     



- 270 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

178 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเชยีงหมั้น หมู่ที่ 15 
ต าบลศรีดงเยน็ 
(เขต อบต.ศรีดงเยน็) 
เชื่อมบ้านแมท่ะลบ หมู่ที่ 1 
ต าบลแมท่ะลบ 
(เขต อบต.แมท่ะลบ) 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

492,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

179 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางควาย หมู่ที่ 3
ต าบลปงต า
(เขต ทต.ไชยปราการ) 
เชื่อมบ้านดงป่าง้ิว หมู่ที่ 3 
ต าบลแมท่ะลบ 
(เขต อบต. แมท่ะลบ) 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

490,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 270 - ย.1 (61 - 65)     



- 271 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

180 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห)
เชื่อมบ้านมว่งเครือ หมู่ที่ 4 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

493,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

181 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

493,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 271 - ย.1 (61 - 65)     



- 272 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

182 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสามปู หมู่ที่ 2 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านหนองกอก หมู่ที่ 3 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

183 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านจอง หมู่ที่ 2 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง)
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

495,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 272 - ย.1 (61 - 65)     



- 273 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

184 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมห่าด หมู่ที่ 1 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านเมอืงน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลเวยีงเหนือ
อ าเภอปาย
จงัหวดัแมฮ่่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

491,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

185 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลม  หมู่ที่ 2 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง)
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห)
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

489,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 273 - ย.1 (61 - 65)     



- 274 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

186 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลมใหม ่หมู่ที่ 10 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห)
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

489,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

187 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
เชื่อมบ้านใหม ่หมู่ที่ 1 
ต าบลเมอืงคอง 
(เขต อบต.เมอืงคอง)
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

490,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 274 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

188 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเหนี่ยง หมู่ที่ 13 
ต าบลบวกค้าง 
(เขต ทต.บวกค้าง) 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชยีงใหม่
เชื่อมบ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 
ต าบลห้วยยาบ 
(เขต อบต.ห้วยยาบ)
อ าเภอบ้านธ ิจงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 125 เมตร

485,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

189 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านก าแพงงาม หมู่ที่ 3 
ต าบลหางดง  
(เขต ทต.หางดง) 
เชื่อมบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.แมท่่าชา้ง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 5 ชว่ง ดังนี้ 
ชว่งที่ 1 กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 44 เมตร   
ชว่งที่ 2 กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 17 เมตร   
ชว่งที่ 3 กวา้ง 4.50 เมตร  
ยาว 30 เมตร  
ชว่งที่ 4 กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 97 เมตร  
ชว่งที่ 5 กวา้ง 5 เมตร  
ยาว 161 เมตร

859,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 275 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

190 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท้าวค าวงั หมู่ที่ 1
ต าบลหางดง  
(เขต ทต.หางดง) 
เชื่อมบ้านชา่งค าน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแหวน   
(เขต ทต.บ้านแหวน)   
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง ดังนี้ 
ชว่งที่ 1 กวา้ง 5.30 เมตร  
ยาว 195 เมตร  
ชว่งที่ 2 กวา้ง 4.25 เมตร  
ยาว 77 เมตร  
ชว่งที่ 3 กวา้ง 5.50 เมตร  
ยาว 27 เมตร

736,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

191 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 
ต าบลสบแมข่า่ 
(เขต อบต.สบแมข่า่) 
เชื่อมบ้านแพะ หมู่ที่ 9 
ต าบลขนุคง 
(เขต อบต.ขนุคง) 
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 335 เมตร

651,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 276 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

192 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าเหมอืงหลวง 
บ้านบวกครก หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองตอง 
(เขต ทต.หนองตองพัฒนา) 
เชื่อมบ้านววัลาย หมู่ที่ 7 
ต าบลหารแกว้ 
(เขต ทต.หารแกว้)
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

กวา้ง 3 เมตร 
ลึก 2 เมตร 
ยาว 30 เมตร
หนา 0.20 เมตร

544,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

193 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ over-lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 11 
ต าบลแมว่นิ 
(เขต อบต.แมว่นิ)
อ าเภอแมว่าง 
เชื่อมบ้านเมอืงอาง หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง
(เขต ทต.บ้านหลวง)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 253 เมตร

487,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 277 - ย.1 (61 - 65)     



- 278 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

194 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ over-lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านริมวาง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านกาด 
(เขต อบต.บ้านกาด) 
เชื่อมบ้านทุ่งปี๊ หมู่ที่ 5
ต าบลทุ่งปี๊ 
(เขต อบต.ทุ่งปี)๊ 
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 256 เมตร

486,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

195 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ over-lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแสนค า หมู่ที่ 10 
ต าบลทุ่งปี๊ 
(เขต อบต.ทุ่งปี)๊
เชื่อมบ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งรวงทอง
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง)
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 257 เมตร

486,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 278 - ย.1 (61 - 65)     



- 279 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

196 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ over-lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านกาด 
(เขต ทต.แมว่าง)
เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลดอนเปา
(เขต อบต.ดอนเปา)
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 257 เมตร

487,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

197 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกบดอดัแน่น
บ้านห้วยน้ าขาว (ทุ่งบุรี) 
หมู่ที่ 1 ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งปี๊
(เขต อบต.ทุ่งปี)๊
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 555 เมตร

498,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 279 - ย.1 (61 - 65)     



- 280 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

198 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกบดอดัแน่น
ถนนเลียบล าเหมอืงร้องแสะ 
บ้านแมข่าน หมู่ที่ 1
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
เชื่อมบ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 720 เมตร

498,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

199 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.ปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 160 เมตร

500,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 280 - ย.1 (61 - 65)     



- 281 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

200 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอมว่ง (สาย B)
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านแปะ
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13
ต าบลแมส่อย
(เขต ทต.แมส่อย)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

477,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

201 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านหลวง
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใต้กลาง หมู่ที่ 3
ต าบลบ้านหลวง
(เขต ทต.จอมทอง)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

486,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 281 - ย.1 (61 - 65)     



- 282 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

202 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัน้ าหยาด หมทูี่ 2 
ต าบลแมส่อย
(เขต ทต.แมส่อย) 
เชื่อมบ้านห้วยมว่ง หมู่ที่ 11
ต าบลสบเต๊ียะ
(เขต ทต.สบเต๊ียะ)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 157 เมตร

499,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

203 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านวงัน้ าหยาด หมู่ที่ 2 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 160 เมตร

500,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 282 - ย.1 (61 - 65)     



- 283 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

204 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
สายทุ่งแคบ-บ้านหลวง
บ้านใต้กลาง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง
(เขต ทต.จอมทอง)
เชื่อมบ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13
ต าบลบ้านหลวง
(เขต ทต.บ้านหลวง)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,950 เมตร

495,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

205 ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
หินคลุกบดอดัแน่น
บ้านหนองห่ายสามคัคี หมู่ที่ 13
ต าบลขว่งเปา
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
อ าเภอจอมทอง
เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 700 เมตร

395,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 283 - ย.1 (61 - 65)     



- 284 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

206 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแมส่อย หมู่ที่ 3 
ต าบลแมส่อย
(เขต ทต.แมส่อย) 
เชื่อมบ้านนากบ หมู่ที่ 2
ต าบลบ้านแปะ
(เขต ทต.บ้านแปะ)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 240 เมตร

468,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

207 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอกแดง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ่อสลี 
(เขต อบต.บ่อสลี) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านแมป่๊อก หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านทับ 
(เขต อบต.บ้านทับ) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

494,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 284 - ย.1 (61 - 65)     



- 285 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

208 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองปะ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อสลี 
(เขต อบต.บ่อสลี) 
เชื่อมบ้านพุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

484,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

209 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมย่ยุ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านตาล
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 140 เมตร

472,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 285 - ย.1 (61 - 65)     



- 286 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

210 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมป่่าไผ่ หมู่ที่ 5, 
บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

360,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

211 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยผีเส้ือ 
บ้านเด่นสารภ ีหมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล)
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านดงเยน็ หมู่ที่ 15 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

483,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 286 - ย.1 (61 - 65)     



- 287 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

212 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัลุงใหม ่หมู่ที่ 10 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าขา้ม) 
เชื่อมบ้านหางดง หมู่ที่ 3 
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง) 
อ าเภอฮอด จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

481,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

213 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัลุง หมู่ที่ 3 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

496,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 287 - ย.1 (61 - 65)     



- 288 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

214 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

496,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

215 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

496,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 288 - ย.1 (61 - 65)     



- 289 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

216 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหมย่งูทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย) 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

494,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

217 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านแอน่จดัสรร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแอน่ 
(เขต อบต.บ้านแอน่) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร

492,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 289 - ย.1 (61 - 65)     



- 290 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

218 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมตู่บ หมู่ที่ 9 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านแมเ่ทย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมตื่น 
(เขต ทต.แมตื่น) 
อ าเภอล้ี 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 140 เมตร

497,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

219 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมดืกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มดืกา)
เชื่อมบ้านแปลง 8  หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 140 เมตร

475,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 290 - ย.1 (61 - 65)     



- 291 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

220 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านง้ิวสูง หมู่ที่ 6 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านแมล่าน หมู่ที่ 3 
ต าบลแมล่าน
(เขต อบต.แมล่าน) 
อ าเภอล้ี 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 140 เมตร

491,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

221 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง)
เชื่อมบ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยเต่า
(เขต อบต.ดอยเต่า)
อ าเภอดอยเต่า
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 291 - ย.1 (61 - 65)     



- 292 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

222 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านน้อย หมู่ที่ 1  
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านแอน่จดัสรร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแอน่ 
(เขต อบต.บ้านแอน่)
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

223 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านสันบ่อเยน็ หมู่ที่ 2 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
เชื่อมบ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า)
อ าเภอดอยเต่า
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 292 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

224 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านหนองปู หมู่ที่ 3
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านวงัหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ)
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

225 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมดืกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มดืกา)
เชื่อมบ้านแปลง 8  หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 293 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

226 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านง้ิวสูง หมู่ที่ 6 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านกองวะเหนือ หมู่ที่ 4 
ต าบลแมล่าน 
(เขต อบต.แมล่าน) 
อ าเภอล้ี 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

488,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

227 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านห้วยน้ าขาว 
หมู่ที่ 2 ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง) 
เชื่อมบ้านขนุแมต่ื่นน้อย หมู่ที่ 6
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น) 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

464,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 294 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

228 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมต๋่อม หมู่ที่ 5 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย) 
อ าเภออมกอ๋ย 
เชื่อมบ้านพุย หมู่ที่ 7  
ต าบลบ่อหลวง
(เขต ทต.บ่อหลวง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

463,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

229 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย) 
เชื่อมบ้านหนองอึ่งใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน) 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

464,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 295 - ย.1 (61 - 65)     
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   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

230 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
เชื่อมบ้านห้วยไกป่่า หมู่ที่ 14 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น) 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

464,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

231 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 
ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
เชื่อมบ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 4
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

477,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 296 - ย.1 (61 - 65)     



- 297 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

232 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนายางดิน หมู่ที่ 12 
ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
เชื่อมบ้านสบลอง หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านทับ 
(เขต อบต.บ้านทับ) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

460,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

233 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไร่ หมู่ที่ 10 
ต าบลท่าผา 
(เขต ทต.ท่าผา)
เชื่อมบ้านทุ่งแก (ขี้กระต่าย) 
หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านทับ 
(เขต อบต.บ้านทับ) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเขยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120.50 เมตร

499,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 297 - ย.1 (61 - 65)     



- 298 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

234 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาละปิ หมู่ที่ 8 
ต าบลแมศึ่ก 
(เขต อบต.แมศึ่ก) 
เชื่อมบ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 
ต าบลแมน่าจร 
(เขต อบต.แมน่าจร) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 102 เมตร

499,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

235 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเจยีง-ป่าฝาง หมู่ที่ 18 
ต าบลชา่งเค่ิง 
(เขต ทต.แมแ่จม่) 
เชื่อมบ้านต่อเรือ หมู่ที่ 2 
ต าบลชา่งเค่ิง 
(เขต อบต.ชา่งเค่ิง) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 125 เมตร

498,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 298 - ย.1 (61 - 65)     



- 299 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

236 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอดัแน่น
บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าผา (เขต ทต.ท่าผา) 
เชื่อมบ้านกองแขกเหนือ 
หมู่ที่ 7 ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

493,000 - - - - ตัวชี้วดั 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 299 - ย.1 (61 - 65)     



- 300 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

237 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8
บ้านอมลอง หมู่ที่ 2
ต าบลแมส่าบ
(เขต อบต.แมส่าบ)
เชื่อมบ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7
ต าบลยั้งเมนิ
(เขต อบต.ยั้งเมนิ)
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

- - - 4,663,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

238 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางเติม หมู่ที่ 4
ต าบลแมส่าบ
(เขต อบต.แมส่าบ)
เชื่อมบ้านกองขากน้อย หมู่ที่ 8
ต าบลสะเมงิใต้
(เขต ทต.สะเมงิใต้)
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 520 เมตร

- - - 2,396,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 300 - ย.1 (61 - 65)     



- 301 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

239 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าน้ าแมส่าบ
บ้านง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8
ต าบลแมส่าบ
(เขต อบต.แมส่าบ)
เชื่อมบ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7
ต าบลยั้งเมนิ
(เขต อบต.ยั้งเมนิ)
อ าเภอสะเมงิ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 22 เมตร

- 2,711,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

240 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเกษตรใหม ่หมู่ที่ 10
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
เชื่อมบ้านโปง หมู่ที่ 6
ต าบลป่าไผ่
(เขต ทต.ป่าไผ่)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้
 - ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 372 เมตร
 - ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 193 เมตร

- - 2,000,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

- 301 - ย.1 (61 - 65)     



- 302 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

241 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าเหมอืงโจ้
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2
ต าบลสันนาเมง็
(เขต ทต.สันนาเมง็)
เชื่อมบ้านขา้วแท่นหลวง หมู่ที่ 3
ต าบลสันทรายหลวง
(เขต ทต.สันทรายหลวง)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 7 เมตร

- - 991,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

242 ขยายท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนน ชม.ถ. 1-0034
(ถนน อบจ.เชยีงใหม่)
แยกทางหลวง 108
บ้านน้ าโท้ง หมู่ที่ 2
ต าบลสบแมข่า่
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

ชนิดชอ่งเดียว
กวา้ง 2.10 เมตร
สูง 1.60 เมตร
ยาว 5 เมตร

- - 208,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 302 - ย.1 (61 - 65)     



- 303 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

243 กอ่สร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขา้มล าเหมอืงพญาบ้านสัน
บ้านขนุคงหลวง หมู่ที่ 5
ต าบลขนุคง
(เขต อบต.ขนุคง)
เชื่อมบ้านหนองค า หมู่ที่ 5
ต าบลสบแมข่า่
(เขต อบต.สบแมข่า่)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มคีวามสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 7 เมตร
ยาว 5 เมตร

- - 937,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามรวดเร็ว

ส านักการชา่ง

244 กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าเหมอืงดง
บ้านต้นโชค หมู่ที่ 1
ต าบลหนองตอง
(เขต ทต.หนองตองพัฒนา)
เชื่อมบ้านววัลาย หมู่ที่ 7
ต าบลหารแกว้
(เขต ทต.หารแกว้)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัไมใ่ห้ถนน
    เสียหายจากน้ ากดัเซาะ
2. เพื่อให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภยั
3. เพื่อให้การระบายน้ า
    เป็นไปอยา่งสะดวก

กวา้ง 4 เมตร
ลึก 2 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ยาว 200 เมตร

- - 3,935,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางที่
กอ่สร้าง

1. ถนนมสีภาพดีและ
    ปลอดภยัจากน้ ากดัเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช ้
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภยั
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

- 303 - ย.1 (61 - 65)     



- 304 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

245 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1
ต าบลยางคราม
(เขต ทต.ยางคราม)
เชื่อมบ้านใหมห่นองหอย หมู่ที่ 6
ต าบลสันติสุข
(เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,024 เมตร

- 3,056,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

246 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0012
(บ้านสันโค้ง ม.6 ต.มะลิกา - 
บ้านคายใน ม.2 ต.แมน่าวาง)
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 2,864 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 2,236 เมตร

- - 10,000,000 7,900,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 304 - ย.1 (61 - 65)     



- 305 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

247 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0057
(ชม.4259 บ.สันป่ากอ - 
บ.สันทรายคองน้อย)
อ าเภอฝาง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

- - - 6,517,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

248 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0018
(บ้านเชยีงดาว ม.6 - 
บ้านโรงววั ม.12)
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

- - - 9,511,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 305 - ย.1 (61 - 65)     



- 306 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

249 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0020
(บ.ปากทางสะลวง หมู่ 7 
ต.ขี้เหล็ก - บ.สะลวงนอก 
หมู่ 3 ต.สะลวง)
อ าเภอแมริ่ม
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 2,975 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร
  ยาว 2,975 เมตร
- ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 605 เมตร

- - 10,000,000 10,000,000 2,067,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

250 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0035
(บ.ขนุชา่งเค่ียน หมู่ 4 
ต.ชา้งเผือก - บ.ดอยปุย 
หมู่ 11 ต.สุเทพ)
อ าเภอเมอืง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 2,150 เมตร

- - 10,000,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 306 - ย.1 (61 - 65)     



- 307 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

251 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0066
(ชม.2083 บ.สันหลวง - 
บ้านหนองอึ่ง)
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

กวา้ง 5 เมตร
ยาว 2,785 เมตร
ไหล่ทางขา้งละ 0.30 เมตร

- - - 9,994,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

252 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0097
(ชม.5102 บ.ป่าไมแ้ดง - 
บ.ป่าไผ่)
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2563 กวา้ง 5.50 เมตร 
  ยาว 2,500 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 5.50 เมตร
  ยาว 2,452 เมตร

- - 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 307 - ย.1 (61 - 65)     



- 308 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

253 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0092
(ชม.4184 บ.ป่าคาม -
บ.ป่าไมแ้ดง)
อ าเภอดอยสะเกด็
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 2,350 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 2,271 เมตร

- - 10,000,000 9,665,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

254 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0073
(ชม.3039 บ.ป่าไผ่ - 
บ.ร้องกอ่งขา้วใต้)
อ าเภอสันก าแพง
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,500 เมตร
  ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,500 เมตร
  ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,500 เมตร
  ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร
- ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,500 เมตร
  ไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 308 - ย.1 (61 - 65)     



- 309 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

255 บูรณะทางโดยวธิซ่ีอมสร้าง
ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทาง ชม.ถ. 1-0089
(ชม.2149 บ.พร้าวหนุ่ม - บ.ศึก)
อ าเภอแมแ่จม่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
    ตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. เพื่อลดอบุัติเหตุ
    ในการเดินทาง
    เพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการสัญจรของประชาชน
3. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    ระหวา่งพื้นที่รองรับ
    การพัฒนาและส่งเสริม
    ด้านเศรษฐกจิในพื้นที่
    ให้มคีวามยั่งยนื

- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 1,884 เมตร
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,884 เมตร
- ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 1,832 เมตร

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมให้ได้
    มาตรฐานตามหลักเกณฑ์
    ที่ก าหนดไว้
2. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง 
   เพิ่มประสิทธภิาพ
   ในการสัญจรของประชาชน
3. เกดิความเชอืมโยงระหวา่ง 
    พื้นที่รองรับการพัฒนาและ 
    ส่งเสริมด้านเศรฐกจิ
    ในพื้นที่ให้มคีวามยั่งยนื

ส านักการชา่ง

- 309 - ย.1 (61 - 65)     



- 310 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
256 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์

ถนนเทศบาลซอย 57/13 
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แมอ่าย) 
เชื่อมบ้านห้วยปู หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,319,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

257 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านป่าแดงอภวิฒัน์ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแมอ่าย 
เชื่อมบ้านโป่งถบื หมู่ที่ 15 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,319,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 310 - ย.1 (61 - 65)     



- 311 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

258 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง)
เชื่อมบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4
ต าบลแมค่ะ 
(เขต อบต.แมค่ะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 800 เมตร

- 1,275,200 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

259 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 
ต าบลสันทราย
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ 
หมู่ที่ 17 ต าบลแมสู่น
(เขต อบต.แมสู่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- 996,300 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 311 - ย.1 (61 - 65)     



- 312 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

260 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมอืงแหง  
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
เชื่อมบ้านใหม ่หมู่ที่ 1 
ต าบลเมอืงคอง 
(เขต อบต.เมอืงคอง) 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,311,200 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

261 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 
ต าบลปงต า 
(เขต ทต.ไชยปราการ) 
อ าเภอไชยปราการ 
เชื่อมบ้านสันมะกอกหวาน 
หมู่ที่ 9 ต าบลแมง่อน 
(เขต อบต.แมง่อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,311,200 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 312 - ย.1 (61 - 65)     



- 313 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

262 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
อ าเภอเชยีงดาว 
เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 
ต าบลสันทราย 
(เขต อบต.สันทราย) 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,279,600 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

263 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 
ต าบลเมอืงงาย    
(เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ า)
เชื่อม บ้านทุ่งละคร หมู่ที่ 1
ต าบลเชยีงดาว 
(เขต อบต.เชยีงดาว) 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 313 - ย.1 (61 - 65)     



- 314 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

264 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 10 
ต าบลแมแ่วน 
(เขต อบต.แมแ่วน) 
เชื่อมบ้านห้วยงู หมู่ที่ 1
ต าบลแมป่ั๋ง 
(เขต ทต.แมป่ั๋ง) 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้
ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 335 เมตร
ชว่งที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
ยาว 825 เมตร

- 1,296,300 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

265 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าตุ้ม 
(เขต ทต.ป่าตุ้ม) 
เชื่อมบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 
ต าบลป่าไหน่ 
(เขต ทต.ป่าไหน)่ 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้
ชว่งที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 698 เมตร 
ชว่งที่ 2 กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- 1,259,700 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 314 - ย.1 (61 - 65)     



- 315 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

266 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านห้วยบงเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลเขื่อนผาก 
(เขต อบต.เขื่อนผาก) 
เชื่อมบ้านป่าออ้ หมู่ที่ 8 
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่) 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

267 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 
(สาย 3) ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่) 
เชื่อมบ้านมว่งหลวง หมู่ที่ 10
(สาย 3) ต าบลเขื่อนผาก 
(เขต อบต.เขื่อนผาก)
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 315 - ย.1 (61 - 65)     



- 316 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

268 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 
(สาย 4) ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่) 
เชื่อมบ้านมว่งหลวง หมู่ที่ 10
(สาย 4) ต าบลเขื่อนผาก
(เขต อบต.เขื่อนผาก) 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

269 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านนาหืก หมู่ที่ 1 
ต าบลสะลวง
(เขต อบต.สะลวง) 
เชื่อมบ้านแมแ่อน หมู่ที่ 4 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย)
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,263,900 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 316 - ย.1 (61 - 65)     



- 317 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

270 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแมข่ะจาน หมู่ที่ 7 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.จอมแจง้) 
อ าเภอแมแ่ตง 
เชื่อมบ้านขี้เหล็กหลวง หมู่ที่ 6
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,263,900 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

271 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยทราย
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 950 เมตร

- 1,273,500 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 317 - ย.1 (61 - 65)     



- 318 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

272 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
บ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันป่ายาง
(เขต อบต.สันป่ายาง)
เชื่อมบ้านสหกรณ์ทุ่งใหม ่หมู่ที่ 13
ต าบลสบเปิง 
(เขต อบต.สบเปิง) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- 1,154,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

273 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านเอยีก หมู่ที่ 5 
ต าบลสันป่ายาง 
(เขต อบต.สันป่ายาง) 
เชื่อมบ้านแมห่ลอด หมู่ที่ 10 
ต าบลสบเปิง 
(เขต อบต.สบเปิง) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 318 - ย.1 (61 - 65)     



- 319 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

274 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านหนองผ้ึง หมู่ที่ 18
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทต.อนิทขลิ) 
เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 7 
ต าบลอนิทขลิ
(เขตเทศบาลเมอืง
เมอืงแกนพัฒนา) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

275 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแควตุ่น หมู่ที่ 7 
ต าบลท่ากวา้ง 
(เขต ทต.ท่ากวา้ง) 
เชื่อมบ้านหนองแบน หมู่ที่ 6 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทรายมหาวงค์) 
อ าเภอสารภ ี
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,242,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 319 - ย.1 (61 - 65)     



- 320 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

276 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านน้ าบุ่น หมู่ที่ 10 
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา) 
อ าเภอหางดง 
เชื่อมบ้านใหมห่้วยส้ม หมู่ที่ 9 
ต าบลสันกลาง
(เขต อบต.สันกลาง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,261,900 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

277 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านขนุคง หมู่ที่ 5  
ต าบลขนุคง 
(เขต อบต.ขนุคง) 
เชื่อมบ้านร้องแหยง่ หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองแกว๋ 
(เขต ทต.หนองแกว๋) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,261,900 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 320 - ย.1 (61 - 65)     



- 321 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

278 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านอมลาน หมู่ที่ 5 
ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,271,900 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

279 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านโรงววั หมู่ที่ 1 
ต าบลน้ าบ่อหลวง 
(เขต อบต.น้ าบ่อหลวง) 
เชื่อมบ้านห้วยส้ม หมู่ที่ 5 
ต าบลสันกลาง 
(เขต อบต.สันกลาง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,271,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 321 - ย.1 (61 - 65)     



- 322 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

280 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านกลาง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
เชื่อมบ้านหนองพันเงิน 
หมู่ที่ ๑๓ ต าบลยหุวา่ 
(เขต ทต.ยหุวา่) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,252,500 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

281 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านกาด 
(เขต อบต.บ้านกาด)
เชื่อมบ้านใหมส่วรรค์ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอนเปา
(เขต อบต.ดอนเปา)
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,271,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 322 - ย.1 (61 - 65)     



- 323 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

282 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านปง หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านกาด  
(เขต อบต.บ้านกาด) 
เชื่อมบ้านใหมส่วรรค์ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอนเปา
(เขต อบต.ดอนเปา) 
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร

- 751,500 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

283 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านหนองห่ายสามคัคี 
หมู่ที่ 13 ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,271,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 323 - ย.1 (61 - 65)     



- 324 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

284 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านไร่สวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 21 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
เชื่อมบ้านโป่งจอ้ หมู่ที่ 7 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,271,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

285 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
บ้านพระธาตุเจดีย ์หมู่ที่ 13 
ต าบลแมแ่ฝกใหม ่
(เขต ทต.เจดียแ์มค่รัว)
เชื่อมบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 324 - ย.1 (61 - 65)     



- 325 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

286 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแมแ่กด๊น้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลป่าไผ่
(เขต ทต.ป่าไผ่)
เชื่อมบ้านแมแ่กด๊หลวง หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองจอ๊ม 
(เขต ทต.หนองจอ๊ม) 
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

287 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านบวกเปา หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองแหยง่ 
(เขต ทต.หนองแหยง่)
เชื่อมบ้านป่ากา้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันป่าเปา 
(เขต ทต.สันป่าเปา) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

- 376,300 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 325 - ย.1 (61 - 65)     



- 326 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

288 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 
บ้านมอญใต้ หมู่ที่ 2 
ต าบลสันกลาง 
(เขต ทต.สันกลาง) 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 2
ต าบลหนองป่าคร่ัง
(เขต ทต.หนองป่าคร่ัง)
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

289 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านวงัธาร หมู่ที่ 1 
ต าบลร้องววัแดง 
(เขต อบต.ร้องววัแดง)
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านสหกรณ์ 
(เขต อบต.บ้านสหกรณ์) 
อ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร

- 692,600 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 326 - ย.1 (61 - 65)     



- 327 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

290 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแควมะกอก หมู่ที่ 1 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

291 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต. ดอยเต่า)
เชื่อมบ้านแปลง 2 หมู่ที่ 1 
ต าบลมดืกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ - มดีกา) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,299,300 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 327 - ย.1 (61 - 65)     



- 328 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

292 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
สาย ชม.ถ. 1-0059 
(ถนน อบจ.ชม.)
บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านแมล่าน หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- 1,209,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

293 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านยั้งเมนิ หมู่ที่ 3 
ต าบลยั้งเมนิ  
(เขต อบต.ยั้งเมนิ)
อ าเภอสะเมงิ
เชื่อมบ้านแมแ่ดดน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลแมแ่ดด  
(เขต อบต.แมแ่ดด) 
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,268,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 328 - ย.1 (61 - 65)     



- 329 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

294 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านขนุแมร่วม หมู่ที่ 1 
ต าบลแจม่หลวง 
(เขต อบต.แจม่หลวง)
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแมซ่า หมู่ที่ 2 
ต าบลแมน่าจร 
(เขต อบต.แมน่าจร) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,319,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

295 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแจม่หลวง หมู่ที่ 6 
ต าบลแจม่หลวง
(เขต อบต.แจม่หลวง) 
เชื่อมบ้านหนองเจด็หน่วย
หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านจนัทร์
(เขต อบต.บ้านจนัทร์)
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,319,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 329 - ย.1 (61 - 65)     



- 330 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
       1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

296 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านแมป่าน หมู่ที่ 10 
ต าบลชา่งเค่ิง 
(เขต อบต.ชา่งเค่ิง) 
เชื่อมบ้านชา่งเค่ิงบน หมู่ที่ 12
ต าบลชา่งเค่ิง
(เขต ทต.แมแ่จม่) 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,268,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

297 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
บ้านเสาแดง หมู่ที่ 7
ต าบลแจม่หลวง
(เขต อบต.แจม่หลวง)
อ าเภอกลัยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านสบแมร่วม หมู่ที่ 1
ต าบลแมน่าจร
(เขต อบต.แมน่าจร)
อ าเภอแมแ่จม่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,319,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 330 - ย.1 (61 - 65)     



- 331 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

298 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเอก หมู่ที่ 8 
ต าบลมะลิกา 
(เขต อบต.ดอยลาง)
เชื่อมบ้านปางต้นเด่ือ หมู่ที่ 9 
ต าบลแมอ่าย 
(เขต ทต.แมอ่าย) 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง
และส่วนขยาย 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 
174 ตารางเมตร

- 483,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

299 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านชยัสถาน หมู่ที่ 7 
ต าบลมะลิกา 
(เขต อบต.ดอยลาง) 
เชื่อมบ้านคายใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแมน่าวาง 
(เขต อบต.แมน่าวาง) 
อ าเภอแมอ่าย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- 484,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 331 - ย.1 (61 - 65)     



- 332 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

300 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมใ่จใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลเวยีง 
(เขต ทต.เวยีงฝาง) 
เชื่อมบ้านสวนดอก หมู่ที่ 4  
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง
และส่วนขยาย
พื้นที่ไมน่้อยกวา่
168 ตารางเมตร

- 489,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

301 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเด่นเวยีงไชย หมู่ที่ 8 
ต าบลแมข่า่ 
(เขต ทต.แมข่า่) 
เชื่อมบ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 
ต าบลแมค่ะ 
(เขต อบต.แมค่ะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

- 486,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 332 - ย.1 (61 - 65)     



- 333 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

302 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 2 
ต าบลแมข่า่ 
(เขต ทต.แมข่า่) 
เชื่อมบ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9
ต าบลแมง่อน 
(เขต อบต.แมง่อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

- 473,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

303 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 9 
ต าบลเชยีงดาว 
(เขต อบต.เชยีงดาว) 
เชื่อมบ้านแมก่ะ๊ หมู่ที่ 8 
ต าบลเชยีงดาว 
(เขต ทต.เชยีงดาว) 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 3.70 เมตร 
ยาว 260 เมตร 

- 446,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 333 - ย.1 (61 - 65)     



- 334 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

304 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปางกวา้ง หมู่ที่ 13 
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทต.อนิทขลิ) 
อ าเภอแมแ่ตง 
เชื่อมบ้านแกง่ปันเต๊า หมู่ที่ 10 
ต าบลแมน่ะ 
(เขต ทต.แมน่ะ) 
อ าเภอเชยีงดาว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 220 เมตร 

- 488,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

305 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านมดืกา หมู่ที่ 17 
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทต.อนิทขลิ) 
เชื่อมบ้านเป้า หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านเป้า 
(เขต อบต.บ้านเป้า) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 499,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 334 - ย.1 (61 - 65)     



- 335 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

306 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม ่หมู่ที่ 13 
ต าบลสบเปิง 
(เขต อบต.สบเปิง) 
เชื่อมบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลสันป่ายาง 
(เขต อบต.สันป่ายาง) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 475,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

307 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนเลียบน้ าปิง 
บ้านดง หมู่ที่ 5 
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง) 
เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

- 496,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 335 - ย.1 (61 - 65)     



- 336 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

308 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7  
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านทรายมลู หมู่ที่ 5 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.จอมแจง้) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้ 
 - ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 205 เมตร 
 - ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 40 เมตร

- 493,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

309 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านศรีวารี หมู่ที่ 9 
ต าบลเหมอืงแกว้ 
(เขต ทต.เหมอืงแกว้) 
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12 
ต าบลแมแ่ฝกใหม ่
(เขต ทต.เจดียแ์มค่รัว) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 170 เมตร 

- 497,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 336 - ย.1 (61 - 65)     



- 337 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

310 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลแมแ่รม 
(เขต ทต.แมแ่รม) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

- 285,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

311 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
อ าเภอแมริ่ม
เชื่อมบ้านป๊อก หมู่ที่ 5 
ต าบลสะเมงิเหนือ 
(เขต อบต.สะเมงิเหนือ) 
อ าเภอสะเมงิ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 496,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 337 - ย.1 (61 - 65)     



- 338 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

312 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านใหมสั่นคะยอม 
หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านปง 
(เขต ทต.บ้านปง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 235 เมตร 

- 496,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

313 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 
ต าบลแมส่า 
(เขต อบต.แมส่า) 
เชื่อมบ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 6 
ต าบลริมใต้ 
(เขต ทต.แมริ่ม) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

- 491,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 338 - ย.1 (61 - 65)     



- 339 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

314 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 2 
ต าบลแมส่า 
(เขต อบต.แมส่า) 
เชื่อมบ้านบ่อปุ๊ หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนแกว้ 
(เขต อบต.ดอนแกว้) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้ 
 - ชว่งที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 23 เมตร  
 - ชว่งที่ 2 กวา้ง 3.50 เมตร 
   ยาว 245 เมตร           

- 493,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

315 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองปลามนั หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 

- 498,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 339 - ย.1 (61 - 65)     



- 340 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

316 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมแ่ต หมู่ที่ 6 
ต าบลแมแ่ฝก 
(เขต ทต.แมแ่ฝก) 
อ าเภอสันทราย 
เชื่อมบ้านซาง หมู่ที่ 4 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 295 เมตร 

- 498,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

317 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแมแ่ฝก 
(เขต ทต.แมแ่ฝก) 
อ าเภอสันทราย 
เชื่อมบ้านทรายมลู หมู่ที่ 5 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.จอมแจง้) 
อ าเภอแมแ่ตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 295 เมตร 

- 499,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 340 - ย.1 (61 - 65)     



- 341 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

318 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12 
ต าบลแมแ่ฝกใหม ่
(เขต ทต.เจดียแ์มค่รัว) 
เชื่อมบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 245 เมตร 

- 496,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

319 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท้าวบุญเรือง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแหวน 
(เขต ทต.บ้านแหวน) 
เชื่อมบ้านศาลา หมู่ที่ 2 
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 341 - ย.1 (61 - 65)     



- 342 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

320 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านชา่งค าน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแหวน 
(เขต ทต.บ้านแหวน) 
เชื่อมบ้านละโว ้หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองแกว๋ 
(เขต ทต.หนองแกว๋) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 434,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

321 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านชา่งค าน้อย  หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแหวน 
(เขต ทต.บ้านแหวน) 
เชื่อมบ้านท้าวค าวงั หมู่ที่ 1 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.แมท่่าชา้ง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 3 ชว่ง ดังนี้ 
 - ชว่งที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 175 เมตร  
 - ชว่งที่ 2 กวา้ง 3.50 เมตร 
   ยาว 33 เมตร           
 - ชว่งที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 35 เมตร 

- 498,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 342 - ย.1 (61 - 65)     



- 343 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

322 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเด่ือ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านแหวน 
(เขต ทต.บ้านแหวน) 
เชื่อมบ้านต้นง้ิว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันผักหวาน 
(เขต ทต.สันผักหวาน)  
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 235 เมตร 

- 492,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

323 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแสนตอ หมู่ที่ 6 
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา) 
อ าเภอหางดง 
เชื่อมบ้านจ าปาลาว หมู่ที่ 6 
ต าบลสันกลาง 
(เขต อบต.สันกลาง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 205 เมตร 

- 497,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 343 - ย.1 (61 - 65)     



- 344 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

324 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 5 
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา) 
เชื่อมบ้านแมข่กั หมู่ที่ 5 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.หางดง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร 

- 499,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

325 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายคลองชลประทาน 
21 ซ้าย (ฝ่ังซ้าย) 
บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา) 
เชื่อมถนนสายคลองชลประทาน 
21 ซ้าย (ฝ่ังซ้าย)
บ้านท้าวค าวงั หมู่ที่ 1 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.แมท่่าชา้ง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 230 เมตร 

- 495,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 344 - ย.1 (61 - 65)     



- 345 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

326 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมข่กั หมู่ที่ 5 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.หางดง) 
เชื่อมบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองแกว๋ 
(เขต ทต.หนองแกว๋) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 489,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

327 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทรายมลู หมู่ที่ 4 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.หางดง) 
เชื่อมบ้านละโว ้หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองแกว๋ 
(เขต ทต.หนองแกว๋) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 285 เมตร 

- 493,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 345 - ย.1 (61 - 65)     



- 346 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

328 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านกลาง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
เชื่อมบ้านหนองสะเรียม หมู่ที่ 15 
ต าบลยหุวา่ 
(เขต ทต.ยหุวา่) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

จ านวน 2 ชว่ง ดังนี้ 
 - ชว่งที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 175 เมตร         
 - ชว่งที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 85 เมตร 

- 490,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

329 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านกลาง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
เชื่อมบ้านศาลา หมู่ที่ 11 
ต าบลยหุวา่ 
(เขต ทต.ยหุวา่) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 9 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- 494,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 346 - ย.1 (61 - 65)     



- 347 -

   1. ยทุธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

330 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเหมอืงฟู หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านแม 
(เขต ทต.บ้านแม) 
เชื่อมบ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 
ต าบลน้ าบ่อหลวง 
(เขต อบต.น้ าบ่อหลวง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

- 494,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

331 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 
ต าบลทุ่งสะโตก 
(เขต ทต.ทุ่งสะโตก) 
อ าเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านริมขาน หมู่ที่ 8 
ต าบลดอนเปา 
(เขต อบต.ดอนเปา) 
อ าเภอแมว่าง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใชก้ารได้ดีและ ยดืระยะ
    เวลาการใชง้าน
3. เพื่อลดอบุัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

- 497,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใชก้ารได้ดี
    และมเีวลาการใชง้าน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมคีวามสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการชา่ง

- 347 - ย.1 (61 - 65)     



- 348 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
332 ปรับปรุงผิวจราจร

แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0012 
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา  
เชื่อมบ้านคายใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาวาง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 189 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

333 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0013 
บ้านใหม่กองทราย หมู่ที่ 6 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 193 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 348 - ย.1 (61 - 65)     



- 349 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

334 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0014 
บ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
เชื่อมบ้านทรายแดง หมู่ที่ 3 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

335 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0015 
บ้านหลวง หมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 193 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 349 - ย.1 (61 - 65)     



- 350 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

336 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0016 
บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9  
เชื่อมบ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

337 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089
บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3  
ต าบลท่าตอน 
บรรจบทางหลวงหมายเลข 1089
บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่อาย 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 173 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 350 - ย.1 (61 - 65)     



- 351 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

338 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4054 
บ้านแม่ใจเหนือ หมู่ที่ 8  
ต าบลเวยีง 
เชื่อมบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 194 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

339 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4017 
บ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลเวยีง 
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บ้านลาน หมู่ที่ 5 
ต าบลม่อนปิ่น 
อ าเภอฝาง  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 194 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 351 - ย.1 (61 - 65)     



- 352 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

340 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0057 
บ้านสันป่าก่อ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่คะ 
เชื่อมบ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลเวยีง 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 179 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

341 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0055 
บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8
ต าบลสันทราย 
เชื่อมบ้านท่าสะแล  หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 194 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 352 - ย.1 (61 - 65)     



- 353 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

342 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0056 
บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่สูน 
เชื่อมบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่คะ 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 180 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

343 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0053 
สามแยกทางหลวงหมายเลข 109 
บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่คะ 
เชื่อมบ้านใหม่หล่ายฝาง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่ข่า 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 195 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 353 - ย.1 (61 - 65)     



- 354 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

344 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0006 
บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 
ต าบลป่าไหน่  
เชื่อมบ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 6
ต าบลสันทราย 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 208 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

345 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0007 
บ้านสันยาว หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าไหน่ 
เชื่อมบ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าตุ้ม 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 175 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 354 - ย.1 (61 - 65)     



- 355 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

346 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0008 
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 
ต าบลสันทราย  
เชื่อมบ้านขามสุ่มเวยีง หมู่ที่ 2 
ต าบลเวยีง 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 210 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

347 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0005 
บ้านสหกรณ์แปลง 2  หมู่ที่ 6 
ต าบลเขื่อนผาก
เชื่อมบ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ 9 
ต าบลป่าตุ้ม 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 177 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 355 - ย.1 (61 - 65)     



- 356 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

348 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0010 
บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 
ต าบลเวยีง 
เชื่อมบ้านป่าไหน่ หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าไหน่ 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 210 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

349 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0011 
บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 
ต าบลเวยีง 
เชื่อมบ้านสหกรณ์แปลง 2  หมู่ที่ 6 
ต าบลเขื่อนผาก
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 211 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 356 - ย.1 (61 - 65)     



- 357 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

350 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0009 
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5 
ต าบลเขื่อนผาก 
เชื่อมบ้านหนองบัว หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่แวน 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 178 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

351 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0045 
บ้านต้นโชค หมู่ที่ 9 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 210 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 357 - ย.1 (61 - 65)     



- 358 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

352 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0019 
บ้านแม่ยะ หมู่ที่ 5 
เชื่อมบ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่นะ 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 221 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

353 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0018 
บ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 
เชื่อมบ้านโรงววั หมู่ที่ 12 
ต าบลเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 223 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 358 - ย.1 (61 - 65)     



- 359 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

354 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0047 
บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 
ต าบลขี้เหล็ก  
เชื่อมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันป่ายาง 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

355 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.5025 
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 9 
ต าบลขี้เหล็ก  
เชื่อมบ้านเมืองกื้ด หมู่ที่ 1
ต าบลกื้ดช้าง 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 227 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 359 - ย.1 (61 - 65)     



- 360 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

356 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0049 
บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่แตง
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

357 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0050 
บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 
ต าบลขี้เหล็ก 
เชื่อมบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 
ต าบลสันมหาพน  
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 360 - ย.1 (61 - 65)     



- 361 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

358 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0048 
บ้านปางกวา้ง หมู่ที่ 13 
ต าบลอินทขิล 
เชื่อมบ้านแม่ตะมาน หมู่ที่ 2 
ต าบลกื้ดช้าง 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 189 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

359 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0022 
บ้านศรีวารี หมู่ที่ 9 
ต าบลเหมืองแก้ว 
อ าเภอแม่ริม  
เชื่อมบ้านหนองหาร หมู่ที่ 7
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 361 - ย.1 (61 - 65)     



- 362 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

360 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0026 
บ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 2 
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม 
เชื่อมบ้านป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 
ต าบลสันผีเส้ือ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

361 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0023 
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
เชื่อมบ้านผานกกก หมู่ที่ 9 
ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 362 - ย.1 (61 - 65)     



- 363 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

362 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0025 
บ้านแม่สาหลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่สา 
เชื่อมบ้านบ่อปุ๊ หมู่ที่ 1 
ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

363 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0027 
บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
เชื่อมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 363 - ย.1 (61 - 65)     



- 364 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

364 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0021 
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 6 
ต าบลริมใต้ 
เชื่อมบ้านแม่ในพัฒนา หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

365 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 106 
บ้านสันป่าเลียง หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 6 
ต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 364 - ย.1 (61 - 65)     



- 365 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

366 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0037 
สวนหลวงล้านนา ร.๙ 
บ้านเจด็ยอด หมู่ที่ 2 
ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

367 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0038 
วดัพระธาตุดอยค า 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่เหียะ  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 365 - ย.1 (61 - 65)     



- 366 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

368 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
ทางหลวงหมายเลข 1008 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
เชื่อมบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2  
ต าบลท่าวงัตาล 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

369 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0061 
บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 
เชื่อมบ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน หมู่ที่
 7
ต าบลแม่แฝก 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 205 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 366 - ย.1 (61 - 65)     



- 367 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

370 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0067 
บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองเล็น 
เชื่อมบ้านขัวโก หมู่ที่ 4 
ต าบลสันป่าเปา 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

371 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0064 
บ้านหนองหลวงพัฒนา หมู่ที่ 14 
ต าบลป่าไผ่ 
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 207 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 367 - ย.1 (61 - 65)     



- 368 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

372 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0063 
บ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
เชื่อมบ้านวงัป้อง หมู่ที่ 6 
ต าบลเหมืองแก้ว 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 278 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

373 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0062 
บ้านหนองไคร้ หมู่ที่ 6  
เชื่อมบ้านฟ้ามุ่ย หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองจอ๊ม 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 193 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 368 - ย.1 (61 - 65)     



- 369 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

374 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0078 
บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านโป่ง หมู่ที่ 11 
ต าบลบวกค้าง  
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 229 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

375 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0079 
บ้านร้องก่องข้าว หมู่ที่ 9 
เชื่อมบ้านหนองเหนี่ยง หมู่ที่ 13 
ต าบลบวกค้าง  
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 209 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 369 - ย.1 (61 - 65)     



- 370 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

376 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0068 
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 
ต าบลแช่ช้าง 
เชื่อมบ้านตลาด หมู่ที่ 6 
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 253 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

377 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0075 
บ้านต้นเปา หมู่ที่ 1 
ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านน้ าแพร่ หมู่ที่ 2 
ต าบลตลาดขวญั 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 192 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 370 - ย.1 (61 - 65)     



- 371 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

378 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0070 
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลสันก าแพง 
เชื่อมบ้านร้อยพร้อม หมู่ที่ 6 
ต าบลบวกค้าง  
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 229 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

379 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปูคาใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่ปูคา 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่
(ถนน อบจ.เชียงใหม)่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 229 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 371 - ย.1 (61 - 65)     



- 372 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

380 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0072 
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 229 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

381 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0076 
บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8 
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแสนตอ หมู่ที่ 10 
ต าบลห้วยยาบ 
อ าเภอบ้านธ ิ
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 192 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 372 - ย.1 (61 - 65)     



- 373 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

382 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4090 
บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านพญาชมภู หมู่ที่ 2 
ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 192 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

383 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0069 
บ้านสันป่าค่า หมู่ที่ 8 
ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 1  
ต าบลป่าบง 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 209 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 373 - ย.1 (61 - 65)     



- 374 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

384 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0071 
บ้านออน หมู่ที่ 14 
เชื่อมบ้านสันต้นบง หมู่ที่ 12  
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 209 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

385 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0004 
บ้านสหกรณ์ 4 หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านสหกรณ์ 
อ าเภอแม่ออน 
เชื่อมศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
ต าบลแม่โป่ง 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 229 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 374 - ย.1 (61 - 65)     



- 375 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

386 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0003 
บ้านธารทอง หมู่ที่ 8 
ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน 
เชื่อมบ้านพงษ์ทอง หมู่ที่ 5 
ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 280 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

387 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0077 
บ้านทุ่งเหล่า หมู่ที่ 1 
ต าบลออนกลาง 
อ าเภอแม่ออน 
เชื่อมบ้านแพะ หมู่ที่ 10 
ต าบลออนใต้ 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 192 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 375 - ย.1 (61 - 65)     



- 376 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

388 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0095 
บ้านข้างน้ า หมู่ที่ 7 
เชื่อมบ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 4 
ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 211 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

389 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0098 
บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าลาน 
เชื่อมบ้านป่าฝาง หมู่ที่ 4 
ต าบลสง่าบ้าน 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 231 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 376 - ย.1 (61 - 65)     



- 377 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

390 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0099 
บ้านลวงใต้ หมู่ที่ 8 
ต าบลเชิงดอย 
เชื่อมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าลาน 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 232 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

391 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0104 
บ้านแม่จอ้งใต้ หมู่ที่ 4 
ต าบลตลาดใหญ ่
เชื่อมบ้านม่วงโตน หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่ฮ้อยเงิน  
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 232 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 377 - ย.1 (61 - 65)     



- 378 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

392 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0096 
บ้านแม่จอ้งใต้ หมู่ที่ 4 
ต าบลตลาดใหญ ่
อ าเภอดอยสะเก็ด 
เชื่อมบ้านสันมะแปบ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ปูคา 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 194 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

393 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0102 
บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ที่ 9 
ต าบลสันปูเลย 
เชื่อมบ้านสันทราย หมู่ที่ 12 
ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 193 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 378 - ย.1 (61 - 65)     



- 379 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

394 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0094 
บ้านป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10
เชื่อมบ้านเกาะ หมู่ที่ 5 
ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 257 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

395 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4076 
บ้านโป่งกุ่ม หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าเมี่ยง 
เชื่อมบ้านแม่ตอนหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 193 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 379 - ย.1 (61 - 65)     



- 380 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

396 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0091 
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
ต าบลสันปูเลย 
เชื่อมบ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าลาน 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 232 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

397 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0103 
บ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่คือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
เชื่อมบ้านปูคาเหนือ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ปูคา 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 232 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 380 - ย.1 (61 - 65)     



- 381 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

398 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0100 
บ้านป่าเหมือด หมู่ที่ 5 
ต าบลส าราญราษฎร์  
เชื่อมบ้านยางทอง หมู่ที่ 4 
ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 194 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

399 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0106 
บ้านกองทราย หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองผ้ึง  
เชื่อมบ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าวงัตาล 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 275 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 381 - ย.1 (61 - 65)     



- 382 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

400 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0105 
บ้านสุพรรณ หมู่ที่ 6  
เชื่อมบ้านร้องดอนไชย หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าบง 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 276 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

401 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0109 
บ้านหัวหลิม หมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้านร้องเด่ือ หมู่ที่ 4 
ต าบลท่ากวา้ง 
อ าเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 249 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 382 - ย.1 (61 - 65)     



- 383 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

402 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0111 
บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 4 
ต าบลขัวมุง 
เชื่อมบ้านแควตุ้น หมู่ที่ 7 
ต าบลท่ากวา้ง 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

403 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0114 
บ้านไร่ดง หมู่ที่ 8 
ต าบลขัวมุง 
เชื่อมบ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 12 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 383 - ย.1 (61 - 65)     



- 384 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

404 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0113 
บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6  
เชื่อมบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 277 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

405 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายเลียบทางรถไฟเชียงใหม-่ล าพูน 
ระยะที่ 1 ตอนที่ 5 สายตะวนัตก 
กม.ที่ 17+120 - กม.ที่ 19+025 
และ กม. ที่ 19+025 - 
กม. ที่ 25 +160 
ชุมชนรถไฟ ต าบลวดัเกตุ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านปากกอง หมู่ที่ 5 
ต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 384 - ย.1 (61 - 65)     



- 385 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

406 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4040 
บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเนิ้ง 
อ าเภอสารภี 
เชื่อมบ้านน้ าโท้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลสบแม่ข่า 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 191 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

407 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0110 
บ้านป่าเด่ือ หมู่ที่ 1 
ต าบลขัวมุง  
เชื่อมบ้านล้องปู่หม่น  หมู่ที่ 11 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 385 - ย.1 (61 - 65)     



- 386 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

408 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0031 
ถนนเลียบคลองชลประทาน
เชื่อมบ้านต๋ม หมู่ที่ 11 
ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

409 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0032 
บ้านดง หมู่ที่ 9 
ต าบลหางดง 
เชื่อมบ้านห้วยเส้ียว หมู่ที่ 11 
ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 386 - ย.1 (61 - 65)     



- 387 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

410 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0033 
บ้านท่าขี่นาค หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองตอง 
อ าเภอหางดง 
เชื่อมบ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่ก๊า  
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

411 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0029 
บ้านต้นง้ิว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันผักหวาน 
เชื่อมบ้านจอมทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแหวน  
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 387 - ย.1 (61 - 65)     



- 388 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

412 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0034 
แยกทางหลวงหมายเลข 108 
บ้านก าแพงงาม หมู่ที่ 3
ต าบลหางดง
เชื่อมบ้านน้ าโท้ง หมู่ที่ 2 
ต าบลสบแม่ข่า  
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 189 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

413 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0030 
บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11  
เชื่อมบ้านต้นเกวน๋ หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 188 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 388 - ย.1 (61 - 65)     



- 389 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

414 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0042 
บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 
ต าบลท่าวงัพร้าว  
อ าเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านยางคราม  หมู่ที่ 3  
ต าบลยางคราม  
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 224 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

415 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0082 
บ้านต้นตัน หมู่ที่ ๓ 
ต าบลแม่ก๊า 
เชื่อมบ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ ๘ 
ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 206 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 389 - ย.1 (61 - 65)     



- 390 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

416 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0085 
บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ ๑ 
ต าบลท่าวงัพร้าว 
เชื่อมบ้านดงก๋ า หมู่ที่ ๗ 
ต าบลทุ่งสะโตก 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

417 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0083 
บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๔ 
ต าบลบ้านกลาง 
เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ ๕ 
ต าบลแม่ก๊า 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 390 - ย.1 (61 - 65)     



- 391 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

418 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าบง หมู่ที่ 8 
ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านทุ่งอ้อ หมู่ที่ 3 
ต าบลหารแก้ว 
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชียงใหม่
(ถนน อบจ.เชียงใหม)่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 227 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

419 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0080 
บ้านไร่ หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งต้อม 
เชื่อมบ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ก๊า 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 391 - ย.1 (61 - 65)     



- 392 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

420 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0081 
บ้านท่าวงัพร้าว หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าวงัพร้าว 
เชื่อมบ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ก๊า  
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

421 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0084 
บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าวงัพร้าว 
อ าเภอสันป่าตอง  
เชื่อมบ้านเตาไห หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งรวงทอง 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 392 - ย.1 (61 - 65)     



- 393 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

422 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0087 
บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าวงัพร้าว 
เชื่อมบ้านทุ่งเส้ียว หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 227 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

423 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0086 
บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 
ต าบลทุ่งต้อม 
อ าเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านทุ่งแพ่ง หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองตอง 
อ าเภอหางดง 
จงัหวดัชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 226 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 393 - ย.1 (61 - 65)     



- 394 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

424 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4081 
บ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 5 
ต าบลดอนเปา 
อ าเภอแม่วาง 
เชื่อมบ้านห้วยโท้ง หมู่ที่ 8 
ต าบลน้ าบ่อหลวง  
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 205 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

425 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0044 
บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านกาด  
เชื่อมบ้านพันตน หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งปี๊ 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 189 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 394 - ย.1 (61 - 65)     



- 395 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

426 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.1301 
บ้านดอยหล่อ หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 
ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

427 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0041 
บ้านสามหลัง  หมู่ที่ 8 
ต าบลสองแคว 
เชื่อมบ้านปากทางเจริญ  หมู่ที่ 4 
ต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 278 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 395 - ย.1 (61 - 65)     



- 396 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

428 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.3104 
บ้านปากทางสามัคคี หมู่ที่ 9 
ต าบลดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านใหม่หนองหอย หมู่ที่ 6 
ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 189 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

429 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4316 
บ้านโรงววั หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่สอย 
เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 184 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 396 - ย.1 (61 - 65)     



- 397 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

430 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.5399 
บ้านแม่กลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง 
เชื่อมบ้านใหม่แม่เต๊ียะ หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 247 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

431 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง  ชม.ถ.1-0043 
บ้านวงัลุง หมู่ที่ 3 
ต าบลฮอด 
เชื่อมบ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 5 
ต าบลนาคอเรือ 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 190 เมตร 

- 500,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 397 - ย.1 (61 - 65)     



- 398 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

432 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over  -Lay
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแม่ป๋าม หมู่ที่ 3
ต าบลปิงโค้ง (เขต ทต.ปิงโค้ง)
อ าเภอเชียงดาว
เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ 14
ต าบลสันทราย
(เขต อบต.สันทราย)
อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 650 เมตร

1,969,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

433 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
บ้านป่าเด่ือ หมู่ที่ 1
ต าบลขัวมุง (เขต ทต.ขัวมุง)
เชื่อมบ้านร้องปู่หม่น หมู่ที่ 11
ต าบลสันทราย
(เขต ทต.สันทรายมหาวงศ์)
อ าเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง
ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร
ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร
ยาว 450 เมตร

1,903,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 398 - ย.1 (61 - 65)     



- 399 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

434 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านวงัธารทอง หมู่ที่ 22
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
เชื่อมบ้านโป่งจอ้ หมู่ที่ 7
ต าบลสันติสุข
(เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 350 เมตร

1,998,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

435 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยโจ ้- ดอยเงิน หมู่ที่ 5,
บ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2
ต าบลดอยหล่อ
(เขต อบต.ดอยหล่อ)
เชื่อมบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2
ต าบลสันติสุข
(เขต ทต.สันติสุข)
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 350 เมตร

1,988,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง
(ถนน อบจ.
เชียงใหม)่

- 399 - ย.1 (61 - 65)     



- 400 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

436 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าตอน หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แม่อาย) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

437 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่เมืองน้อย หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

- 400 - ย.1 (61 - 65)     



- 401 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

438 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

439 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านหาดชมพู หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 401 - ย.1 (61 - 65)     



- 402 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

440 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร 

- - 359,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

441 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
เชื่อมบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แม่อาย) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 402 - ย.1 (61 - 65)     



- 403 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

442 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านคายใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 7 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 89 เมตร 
- ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 30 เมตร

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

443 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาลซอย 57/16 
บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แม่อาย) 
เชื่อมบ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 403 - ย.1 (61 - 65)     



- 404 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

444 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองหนอง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สาว 
(เขต อบต.แม่สาว) 
เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย 
(เขต ทต.แม่อาย) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

445 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีดอนแก้ว หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่สาว 
(เขต อบต.แม่สาว) 
เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย 
(เขต ทต.แม่อาย) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 404 - ย.1 (61 - 65)     



- 405 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

446 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านสันปอธง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

447 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 405 - ย.1 (61 - 65)     



- 406 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

448 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหลวงพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

449 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่างต่ า หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านห้วยมะเฟือง หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 406 - ย.1 (61 - 65)     



- 407 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

450 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
เชื่อมบ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

451 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
(เขต อบต.สันต้นหมื้อ) 
เชื่อมบ้านสันห้าง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 407 - ย.1 (61 - 65)     



- 408 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

452 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านฮ่างต่ า หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่นาวาง 
(เขต อบต.แม่นาวาง) 
เชื่อมบ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา 
(เขต ทต.แม่อาย) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

453 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 13 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สาว 
(เขต อบต.แม่สาว) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 472,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 408 - ย.1 (61 - 65)     



- 409 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

454 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
เชื่อมบ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 477,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

455 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโป่งถืบ หมู่ที่ 12 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านป่าแดงอภิวฒัน์ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 484,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 409 - ย.1 (61 - 65)     



- 410 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

456 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางผ้ึง หมู่ที่ 16 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

457 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
เชื่อมบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 410 - ย.1 (61 - 65)     



- 411 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

458 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านธ ิหมู่ที่ 8 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
เชื่อมบ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 80 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 40 เมตร

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

459 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 
ต าบแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
เชื่อมบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.แม่ข่า) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 411 - ย.1 (61 - 65)     



- 412 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

460 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
เชื่อมบ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.แม่ข่า) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

461 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านป่าแดงอภิวฒัน์ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

- - 398,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 412 - ย.1 (61 - 65)     



- 413 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

462 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าสะเล หมู่ที่ 11 
ต าบลเวยีง 
(เขต อบต.เวยีง) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านป่าแดงอภิวฒัน์ หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต อบต.บ้านหลวง) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 477,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

463 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองอ้อม หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.แม่ข่า) 
เชื่อมบ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 413 - ย.1 (61 - 65)     



- 414 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

464 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันม่วง หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.แม่ข่า) 
เชื่อมบ้านแม่ข่า หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.บ้านแม่ข่า) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

465 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านต้นส้าน หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
เชื่อมบ้านปางควาย หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่งอน 
(เขต อบต.แม่งอน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 484,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 414 - ย.1 (61 - 65)     



- 415 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

466 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงมิตรภาพ หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.แม่ข่า) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 
ต าบลปงต า 
(เขต ทต.ไชยปราการ) 
อ าเภอไชยปราการ  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 483,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

467 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่สูนน้อย หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
เชื่อมบ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 415 - ย.1 (61 - 65)     



- 416 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

468 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันมะเฟือง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
เชื่อมบ้านโป่งนก หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่คะ 
(เขต อบต.แม่คะ) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

- - 316,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

469 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 10 
ต าบลม่อนปิ่น 
(เขต อบต.ม่อนปิ่น) 
เชื่อมอุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง 
บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่งอน 
(เขต อบต.แม่งอน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 416 - ย.1 (61 - 65)     



- 417 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

470 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากวา้ง หมู่ที่ 15 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

471 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่มาว หมู่ที่ 1 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านแม่มาวต้นตุ้ม หมู่ที่ 2 
ต าบลม่อนปิ่น 
(เขต อบต.ม่อนปิ่น) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 475,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 417 - ย.1 (61 - 65)     



- 418 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

472 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันหนองเขียว หมู่ที่ 13 
ต าบลสันทราย 
(เขต ทต.สันทราย) 
เชื่อมบ้านสันป่าเกี๊ยะ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่สูน 
(เขต อบต.แม่สูน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

473 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเวยีงหวาย หมู่ที่ 9 
ต าบลม่อนปิ่น 
(เขต อบต.ม่อนปิ่น) 
อ าเภอฝาง 
เชื่อมบ้านสันป่าข่า หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สาว 
(เขต อบต.แม่สาว) 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 418 - ย.1 (61 - 65)     



- 419 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

474 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลม่อนปิ่น 
(เขต อบต.ม่อนปิ่น) 
เชื่อมบ้านต้นผ้ึงใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลโป่งน้ าร้อน 
(เขต อบต.โป่งน้ าร้อน) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

475 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแพะ หมู่ที่ 16 
ต าบลศรีดงเย็น 
(เขต อบต.ศรีดงเย็น) 
เชื่อมบ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่ทะลบ 
(เขต อบต.แม่ทะลบ) 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 394,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 419 - ย.1 (61 - 65)     



- 420 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

476 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

477 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลเวยีงเหนือ 
(เขต อบต.เวยีงเหนือ) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 420 - ย.1 (61 - 65)     



- 421 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

478 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

479 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 421 - ย.1 (61 - 65)     



- 422 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

480 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

481 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 422 - ย.1 (61 - 65)     



- 423 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

482 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านม่วงเครือ หมู่ที่ 4 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

483 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลเวยีงเหนือ 
(เขต อบต.เวยีงเหนือ) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 423 - ย.1 (61 - 65)     



- 424 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

484 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเวยีงแหง หมู่ที่ 4 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
เชื่อมบ้านแม่จา หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
(เขต ทต.ทุ่งข้าวพวง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

485 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเวยีงแหง หมู่ที่ 4 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลเวยีงเหนือ 
(เขต อบต.เวยีงเหนือ) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 424 - ย.1 (61 - 65)     



- 425 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

486 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านใหม่มะกายอน หมู่ที่ 3 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

- - 459,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

487 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสามปู หมู่ที่ 2 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
เชื่อมบ้านใหม่มะกายอน หมู่ที่ 3 
ต าบลเปียงหลวง 
(เขต อบต.เปียงหลวง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร 

- - 459,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 425 - ย.1 (61 - 65)     



- 426 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

488 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองคอง 
(เขต อบต.เมืองคอง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

489 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น
บ้านกองลม หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแหง 
(เขต อบต.เมืองแหง) 
เชื่อมบ้านปางป๋อ หมู่ที่ 5 
ต าบลแสนไห 
(เขต ทต.แสนไห) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 500 เมตร
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 1,000 เมตร

- - 486,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 426 - ย.1 (61 - 65)     



- 427 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

490 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 1 
ต าบลเมืองงาย 
(เขต ทต.เมืองงาย) 
เชื่อมบ้านทุ่งข้าวหลวง หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
(เขต ทต.ทุ่งข้าวพวง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 465,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

491 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองงาย 
(เขต ทต.เมืองงาย) 
เชื่อมบ้านแม่จา หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
(เขต ทต.ทุ่งข้าวพวง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 465,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 427 - ย.1 (61 - 65)     



- 428 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

492 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองงาย 
(เขต ทต.เมืองงาย) 
เชื่อมบ้านปิงโค้ง หมู่ที่ 13 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 465,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

493 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งข้าวหลวง หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
(เขต ทต.ทุ่งข้าวพวง) 
เชื่อมบ้านปางเฟือง หมู่ที่ 2 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 468,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 428 - ย.1 (61 - 65)     



- 429 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

494 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่นะ 
(เขต ทต.แม่นะ) 
เชื่อมบ้านแม่เตาะ หมู่ที่ 11 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต อบต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 453,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

495 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบคาบ หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่นะ 
(เขต ทต.แม่นะ) 
เชื่อมบ้านแม่ก๊ะ หมู่ที่ 8 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต ทต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 450,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 429 - ย.1 (61 - 65)     



- 430 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

496 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่นะ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นะ 
(เขต ทต.แม่นะ) 
เชื่อมบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต ทต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 452,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

497 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่นะ 
(เขต ทต.แม่นะ) 
เชื่อมบ้านเชียงดาว หมู่ที่ 6 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต ทต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 452,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 430 - ย.1 (61 - 65)     



- 431 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

498 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ 5 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
เชื่อมบ้านดอน หมู่ที่ 2 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต อบต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 460,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

499 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 
ต าบลปิงโค้ง 
(เขต ทต.ปิงโค้ง) 
อ าเภอเชียงดาว 
เชื่อมบ้านผาแดง หมู่ที่ 14 
ต าบลสันทราย 
(เขต อบต.สันทราย) 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 473,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 431 - ย.1 (61 - 65)     



- 432 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

500 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าแป๋ 
(เขต อบต.ป่าแป)๋ 
อ าเภอแม่แตง 
เชื่อมบ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 
ต าบลสะเมิงเหนือ 
(เขต อบต.สะเมิงเหนือ) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 467,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

501 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าแป๋ 
(เขต อบต.ป่าแป)๋ 
อ าเภอแม่แตง 
เชื่อมบ้านปางขุม หมู่ที่ 1 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 475,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 432 - ย.1 (61 - 65)     



- 433 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

502 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ขะจาน หมู่ที่ 7 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.จอมแจง้) 
เชื่อมบ้านสันป่ายาง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันป่ายาง 
(เขต อบต.สันป่ายาง) 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 443,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

503 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 
ต าบลสันป่ายาง 
(เขต อบต.สันป่ายาง) 
เชื่อมบ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 9 
ต าบลสบเปิง 
(เขต อบต.สบเปิง) 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 432,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 433 - ย.1 (61 - 65)     



- 434 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

504 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางแหว หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แรม 
(เขต ทต.แม่แรม) 
เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 491,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

505 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางแหว หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่แรม 
(เขต ทต.แม่แรม) 
เชื่อมบ้านอ้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 434 - ย.1 (61 - 65)     



- 435 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

506 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่แรม 
(เขต ทต.แม่แรม)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 

507 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านโฮ่งใน หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่แรม 
(เขต ทต.แม่แรม)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร

- - 488,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 435 - ย.1 (61 - 65)     



- 436 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

508 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 488,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

509 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 1 
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 436 - ย.1 (61 - 65)     



- 437 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

510 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

511 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านสะลวงนอก หมู่ที่ 3 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 489,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 437 - ย.1 (61 - 65)     



- 438 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

512 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 3 
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

513 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 
ต าบลสะลวง 
(เขต อบต.สะลวง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 438 - ย.1 (61 - 65)     



- 439 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

514 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 
ต าบลริมเหนือ 
(เขต ทต.ริมเหนือ) 
เชื่อมบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 4, 
บ้านทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ 7 
ต าบลริมใต้ 
(เขต ทต.แม่ริม) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตร 

- - 489,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

515 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
อ าเภอแม่ริม 
เชื่อมบ้านป๊อก หมู่ที่ 5 
ต าบลสะเมิงเหนือ 
(เขต อบต.สะเมิงเหนือ) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 270 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 439 - ย.1 (61 - 65)     



- 440 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

516 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันคะยอม หมูที่ 2, 
บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7  
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.ขี้เหล็ก) 
เชื่อมบ้านสันโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 3 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 1,000 เมตร
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 377 เมตร 
 - ช่วงที่ 3 กวา้ง 3.50 เมตร
   ยาว 528 เมตร

- - 3,775,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

517 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 2 
ต าบลริมเหนือ 
(เขต ทต.ริมเหนือ) 
เชื่อมบ้านร้องเกิด หมู่ที่ 7 
ต าบลสันโป่ง (เขต ทต.สันโป่ง)  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- - 1,143,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 440 - ย.1 (61 - 65)     



- 441 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

518 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4, 
บ้านวงัป้อง หมู่ที่ 6 
ต าบลเหมืองแก้ว 
(เขต ทต.เหมืองแก้ว) 
อ าเภอแม่ริม 
เชื่อมบ้านทุ่งป่าเก็ด หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทต.หนองหาร) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 3 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 575 เมตร
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 1,075 เมตร 
 - ช่วงที่ 3 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

- - 4,109,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

519 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป๊อก หมู่ที่ 5 
ต าบลสะเมิงเหนือ 
(เขต อบต.สะเมิงเหนือ) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านปงไคร้ หมู่ที่ 5 
ต าบลโป่งแยง 
(เขต อบต.โป่งแยง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 441 - ย.1 (61 - 65)     



- 442 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

520 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 
ต าบลสะเมิงเหนือ 
(เขต อบต.สะเมิงเหนือ) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าแป๋ 
(เขต อบต.ป่าแป)๋ 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 95 เมตร

- - 486,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

521 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกิ่วเสือ หมู่ที่ 7 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
เชื่อมบ้านนากู-่ผายอง หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สาบ 
(เขต อบต.แม่สาบ) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 442 - ย.1 (61 - 65)     



- 443 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

522 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอมลอง หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่สาบ 
(เขต อบต.แม่สาบ) 
เชื่อมบ้านอังคาย หมู่ที่ 4 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 488,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

523 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางเติม หมู่ที่ 4  
ต าบลแม่สาบ 
(เขต อบต.แม่สาบ) 
เชื่อมบ้านกองขากน้อย หมู่ที่ 8 
ต าบลสะเมิงใต้ 
(เขต ทต.สะเมิงใต้) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 443 - ย.1 (61 - 65)     



- 444 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

524 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่แว หมู่ที่ 2 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านปางตอง หมู่ที่ 7 
ต าบลโป่งสา 
(เขต อบต.โป่งสา) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

525 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 8 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
เชื่อมบ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 444 - ย.1 (61 - 65)     



- 445 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

526 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปางขุม หมู่ที่ 1 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมปางมะโอ 
บ้านกิ่วถ้วย หมู่ที่ 12 
ต าบลป่าแป๋ 
(เขต อบต.ป่าแป)๋ 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

527 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ลานค า หมู่ที่ 6 
ต าบลสะเมิงใต้ 
(เขต ทต.สะเมิงใต้) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 
ต าบลแม่วนิ 
(เขต อบต.แม่วนิ) 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 491,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 445 - ย.1 (61 - 65)     



- 446 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

528 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหล่าแสนตอง หมู่ที่ 9, 
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5, 
บ้านแม่ลานค า หมู่ที่ 6 
ต าบลสะเมิงใต้ 
(เขต ทต.สะเมิงใต้) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16 
ต าบลแม่วนิ 
(เขต อบต.แม่วนิ) 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 115 เมตร

- - 494,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

529 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 
ต าบลสะเมิงใต้ 
(เขต ทต.สะเมิงใต้) 
เชื่อมบ้านแม่โต๋ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 446 - ย.1 (61 - 65)     



- 447 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

530 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9, 
บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

531 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่นฮ่อม หมู่ที่ 9, 
บ้านห้วยเต่า หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
เชื่อมบ้านใหม่ประชาชื่น หมู่ที่ 8 
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 491,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 447 - ย.1 (61 - 65)     



- 448 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

532 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ที่ 8 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
เชื่อมบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

533 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 448 - ย.1 (61 - 65)     



- 449 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

534 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
เชื่อมบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร

- - 483,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

535 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านไร่สวา่งอารมณ์ หมู่ที่ 21
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 449 - ย.1 (61 - 65)     



- 450 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

536 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านไร่สวา่งอารมณ์  หมู่ที่ 21, 
บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 16 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
เชื่อมบ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

537 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านเหล่าป๋วย หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 450 - ย.1 (61 - 65)     



- 451 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

538 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลทุ่งรวงทอง 
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง) 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 133 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

539 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านแพะประทาน หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งปี๊ 
(เขต อบต.ทุ่งปี)๊ 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 132 เมตร

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 451 - ย.1 (61 - 65)     



- 452 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

540 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 133 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

541 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านยางคราม หมู่ที่ 3 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านดงแม่อาว หมู่ที่ 7 
ต าบลทุ่งรวงทอง 
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง) 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 452 - ย.1 (61 - 65)     



- 453 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

542 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 
ต าลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
เชื่อมบ้านสันหิน หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 225 เมตร 

- - 494,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

543 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น
ถนนเลียบล าเหมืองร้องแสะ 
บ้านกลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
เชื่อมบ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

- - 483,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 453 - ย.1 (61 - 65)     



- 454 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

544 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น
ถนนเลียบแนวท่อสถานีสูบน้ า 
บ้านกลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
เชื่อมบ้านห้วยทัง หมู่ที่ 12 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

545 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านแม่เต๊ียะ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 493,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 454 - ย.1 (61 - 65)     



- 455 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

546 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านขุนแตะ หมู่ที่ 5 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
เชื่อมบ้านขุนยะ หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 130 เมตร 

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

547 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่เต๊ียะ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
เชื่อมบ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 455 - ย.1 (61 - 65)     



- 456 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

548 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
เชื่อมบ้านแม่กลาง หมู่ที่ 4
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

549 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 488,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 456 - ย.1 (61 - 65)     



- 457 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

550 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านห้วยม่วงฝ่ังขวา หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

551 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่จร หมู่ที่ 20 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 457 - ย.1 (61 - 65)     



- 458 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

552 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 492,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

553 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 145 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 125 เมตร

- - 984,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 458 - ย.1 (61 - 65)     



- 459 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

554 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัตวง หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
อ าเภอฮอด  
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

555 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปะ หมู่ที่ 14 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านส่ีแยกน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 459 - ย.1 (61 - 65)     



- 460 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

556 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต.ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านแม่กลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 493,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

557 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านนากบ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 460 - ย.1 (61 - 65)     



- 461 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

558 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

559 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 492,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 461 - ย.1 (61 - 65)     



- 462 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

560 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยม่วงฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 489,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

561 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยม่วงฝ่ังขวา หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร 

- - 492,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 462 - ย.1 (61 - 65)     



- 463 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

562 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่สันตึง หมู่ที่ 8 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
เชื่อมบ้านน้ าตกแม่กลาง หมู่ที่ 20
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

563 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 463 - ย.1 (61 - 65)     



- 464 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยน้ าดิบ หมู่ที่ 2 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา)   
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านไร่บน หมู่ที่ 23 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

565 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 235 เมตร 

- - 466,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 464 - ย.1 (61 - 65)     



- 465 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

566 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและ ยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 235 เมตร 

- - 466,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

567 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหินด า หมู่ที่ 3 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 465 - ย.1 (61 - 65)     



- 466 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

568 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

569 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่นสารภี หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 469,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 466 - ย.1 (61 - 65)     



- 467 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

570 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านเด่น หมู่ที่ 7 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 484,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

571 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านเด่น หมู่ที่ 7 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 145 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 467 - ย.1 (61 - 65)     



- 468 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

572 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงด า หมู่ที่ 5 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล)  
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

573 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ลายดวงจนัทร์ หมู่ที่ 9 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 125 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 468 - ย.1 (61 - 65)     



- 469 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

574 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
เชื่อมบ้านดงด า หมู่ที่ 5 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

575 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่งูด หมู่ที่ 6, 
บ้านตีนตก หมู่ที่ 8, 
บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2, 
บ้านแม่ลายดวงจนัทร์ หมู่ที่ 9 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 469 - ย.1 (61 - 65)     



- 470 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

576 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10, 
บ้านนาคอเรือ หมู่ที่ 2, 
บ้านแม่ลายดวงจนัทร์ หมู่ที่ 9 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย)  
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

577 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 494,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 470 - ย.1 (61 - 65)     



- 471 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

578 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
เชื่อมบ้านบงตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

579 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่น หมู่ที่ 7 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 471 - ย.1 (61 - 65)     



- 472 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

580 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 
ต าบลนาคอเรือ 
(เขต อบต.นาคอเรือ) 
เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 140 เมตร

- - 490,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

581 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6, 
บ้านผาจกุ หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 840 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 472 - ย.1 (61 - 65)     



- 473 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

582 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแอ่น 
(เขต อบต.บ้านแอ่น) 
เชื่อมบ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 720 เมตร 

- - 489,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

583 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านวงัหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 840 เมตร 

- - 493,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 473 - ย.1 (61 - 65)     



- 474 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

584 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านดอยเต่า หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
เชื่อมบ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 493,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

585 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
เชื่อมบ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 1  
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 474 - ย.1 (61 - 65)     



- 475 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

586 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแปลง 2 หมู่ที่ 1 
ต าบลมืดกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 483,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

587 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมืดกา 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
เชื่อมบ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 830 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 475 - ย.1 (61 - 65)     



- 476 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

588 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

589 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านวงัหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 476 - ย.1 (61 - 65)     



- 477 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

590 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 4 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านวงัหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 500 เมตร  
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 350 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

591 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านวงัหลวง หมู่ที่ 4 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร 

- - 492,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 477 - ย.1 (61 - 65)     



- 478 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

592 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านไร่ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
เชื่อมบ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมืดกา 
(เขต อบต. ท่าเด่ือ) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 484,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

593 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านน้อย หมู่ที่ 1 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านแอ่นใหม่ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแอ่น 
(เขต อบต.บ้านแอ่น) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 850 เมตร 

- - 476,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 478 - ย.1 (61 - 65)     



- 479 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

594 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านกองวะ หมู่ที่ 7 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่ลาน 
(เขต อบต.แม่ลาน) 
อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 760 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

595 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่เทย หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ตืน 
(เขต ทต.แม่ตืน) 
อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 3 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 300 เมตร  
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 200 เมตร
 - ช่วงที่ 3 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 770 เมตร 

- - 820,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 479 - ย.1 (61 - 65)     



- 480 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

596 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านง้ิวสูง หมู่ที่ 6 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่ลาน 
(เขต อบต.แม่ลาน) 
อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 810 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

597 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแอ่นจดัสรร หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแอ่น 
(เขต อบต.บ้านแอ่น) 
อ าเภอดอยเต่า 
เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 740 เมตร 

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 480 - ย.1 (61 - 65)     



- 481 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

598 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5  
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่ลาน 
(เขต อบต.แม่ลาน) 
อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 780 เมตร 

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

599 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่ 8 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
เชื่อมบ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 780 เมตร 

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 481 - ย.1 (61 - 65)     



- 482 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

600 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
เชื่อมบ้านสันป่าด า หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 780 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 780 เมตร 

- - 986,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

601 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5  
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่ลาน 
(เขต อบต.แม่ลาน) 
อ าเภอล้ี จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 780 เมตร 

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 482 - ย.1 (61 - 65)     



- 483 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

602 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมืดกา 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
เชื่อมบ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

603 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขุน หมู่ที่ 20 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
เชื่อมบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 7 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 494,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 483 - ย.1 (61 - 65)     



- 484 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

604 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ต๋อม หมู่ที่ 5 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
อ าเภออมก๋อย 
เชื่อมบ้านพุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

- - 972,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

605 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสงิน หมู่ที่ 13 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
เชื่อมบ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 115 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

- - 942,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 484 - ย.1 (61 - 65)     



- 485 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

606 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่หลองน้อย หมู่ที่ 2, 
บ้านทอโกร หมู่ที่ 1 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านสบโขง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สวด 
(เขต อบต.แม่สวด) 
อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

- - 976,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

607 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11, 
บ้านทอโกร หมู่ที่ 1 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านสบโขง หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สวด 
(เขต อบต.แม่สวด) 
อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 3 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ช่วงที่ 3 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

- - 1,482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 485 - ย.1 (61 - 65)     



- 486 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

608 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านก๋องป๋อเหนือ หมู่ที่ 20 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
เชื่อมบ้านแม่ระมีดหลวง หมู่ที่ 17
ต าบลอมก๋อย 
(เขต ทต.อมก๋อย) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

609 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
เชื่อมบ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 3 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 105 เมตร 
 - ช่วงที่ 2  กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 105 เมตร 
 - ช่วงที่ 3  กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 105 เมตร

- - 1,473,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 486 - ย.1 (61 - 65)     



- 487 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

610 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
เชื่อมบ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน)
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 481,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

611 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
เชื่อมบ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังนี้ 
 - ช่วงที่ 1 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ช่วงที่ 2 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

- - 976,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 487 - ย.1 (61 - 65)     



- 488 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

612 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่โขง หมู่ที่ 2 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่สวด หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่สวด 
(เขต อบต.แม่สวด) 
อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 475,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

613 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทีเนอะ หมู่ที่ 21  
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่สวด หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่สวด 
(เขต อบต.แม่สวด) 
อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 488 - ย.1 (61 - 65)     



- 489 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

614 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ที่ 16 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
เชื่อมบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 8 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

615 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
เชื่อมบ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 8 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 498,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 489 - ย.1 (61 - 65)     



- 490 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

616 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่เทย หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
เชื่อมบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

617 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
เชื่อมบ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 490 - ย.1 (61 - 65)     



- 491 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

618 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านสันป่าป๋วย หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านนา 
(เขต อบต.บ้านนา) 
อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 479,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

619 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดง หมู่ที่ 7 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
เชื่อมบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 477,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 491 - ย.1 (61 - 65)     



- 492 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

620 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยไม้หก หมู่ที่ 6 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
เชื่อมบ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแม่ต่ืน 
(เขต อบต.แม่ต่ืน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 473,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

621 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมูเซอร์ หมู่ที่ 5 
ต าบลม่อนจอง 
(เขต อบต.ม่อนจอง) 
เชื่อมบ้านยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 492 - ย.1 (61 - 65)     



- 493 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

622 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
เชื่อมบ้านสงิน หมู่ที่ 13 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 446,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

623 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
เชื่อมบ้านยางครก หมู่ที่ 7 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 434,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 493 - ย.1 (61 - 65)     



- 494 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

624 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่เอาะ หมู่ที่ 10, 
บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
เชื่อมบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 497,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

625 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16, 
บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15, 
บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
เชื่อมบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 494 - ย.1 (61 - 65)     



- 495 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

626 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพุย หมู่ที่ 2 
ต าบลปางหินฝน 
(เขต อบต.ปางหินฝน) 
เชื่อมบ้านแพม หมู่ที่ 16 
ต าบลช่างเค่ิง 
(เขต อบต.ช่างเค่ิง) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 483,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

627 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2, 
บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11, 
บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
เชื่อมบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลบ่อแก้ว 
(เขต อบต.บ่อแก้ว) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 492,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 495 - ย.1 (61 - 65)     



- 496 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

628 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยางหลวง หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าผา 
(เขต ทต.ท่าผา) 
เชื่อมบ้านกองแขก หมู่ที่ 7 
ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 480,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

629 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ตูม หมู่ที่ 4 
ต าบลปางหินฝน 
(เขต อบต.ปางหินฝน) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านฟักทอง หมู่ที่ 4 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
(เขต อบต.ขุนแม่ลาน้อย) 
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 496 - ย.1 (61 - 65)     



- 497 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

630 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่มิงค์ หมู่ที่ 11, 
บ้านป่าตึง หมู่ที่ 13 
ต าบลช่างเค่ิง 
(เขต อบต.ช่างเค่ิง) 
เชื่อมบ้านสามสบ หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าผา 
(เขต ทต.ท่าผา) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 115 เมตร

- - 487,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

631 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
เชื่อมบ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 491,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 497 - ย.1 (61 - 65)     



- 498 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

632 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบลอง หมู่ที่ 5, 
บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านทับ 
(เขต อบต.บ้านทับ) 
เชื่อมบ้านนายางดิน หมู่ที่ 12 
ต าบลกองแขก 
(เขต อบต.กองแขก) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร

- - 489,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

633 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกองบอด หมู่ที่ 11 
ต าบลปางหินฝน 
(เขต อบต.ปางหินฝน) 
เชื่อมบ้านแม่ศึก หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ศึก 
(เขต อบต.แม่ศึก) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 478,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 498 - ย.1 (61 - 65)     



- 499 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

634 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแปะ หมู่ที่ 7 
ต าบลปางหินฝน 
(เขต อบต.ปางหินฝน)
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองม่วน หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่นาจาง 
(เขต อบต.แม่นาจาง) 
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - 482,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

635 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 
ต าบลปางหินฝน 
(เขต อบต.ปางหินฝน) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองม่วน หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่นาจาง 
(เขต อบต.แม่นาจาง) 
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 105 เมตร

- - 484,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 499 - ย.1 (61 - 65)     



- 500 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

636 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงสามหมื่น หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่อีล้อ หมู่ที่ 3 
ต าบลโป่งสา 
(เขต อบต.โป่งสา) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 453,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

637 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด)  
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านยั้งเมิน หมู่ที่ 3  
ต าบลยั้งเมิน 
(เขต อบต.ยั้งเมิน) 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 466,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 500 - ย.1 (61 - 65)     



- 501 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

638 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่แดดน้อย หมู่ที่ 4 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด)  
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 465,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

639 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแม่แจะ๊ หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 460,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 501 - ย.1 (61 - 65)     



- 502 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

640 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด)  
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 464,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

641 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ละอูบ หมู่ที่ 3 
ต าบลแจม่หลวง 
(เขต อบต.แจม่หลวง)   
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 463,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 502 - ย.1 (61 - 65)     



- 503 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

642 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแจม่หลวง 
(เขต อบต.แจม่หลวง) 
เชื่อมบ้านแจม่น้อย หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
(เขต อบต.บ้านจนัทร์)   
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 456,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

643 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
เชื่อมบ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่นาจร 
(เขต อบต.แม่นาจร) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 471,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 503 - ย.1 (61 - 65)     



- 504 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

644 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
(เขต อบต.บ้านจนัทร์) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านเมืองแปง หมู่ที่ 2 
ต าบลเมืองแปง 
(เขต อบต.เมืองแปง) 
อ าเภอปาย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 458,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

645 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวดัจนัทร์ หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
(เขต อบต.บ้านจนัทร์) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยปูลิง 
(เขต อบต.ห้วยปูลิง)  
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 475,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 504 - ย.1 (61 - 65)     



- 505 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

646 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเด่น หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
(เขต อบต.บ้านจนัทร์) 
เชื่อมบ้านดงสามหมื่น หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่แดด 
(เขต อบต.แม่แดด) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 471,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

647 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแจม่หลวง 
(เขต อบต.แจม่หลวง) 
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านน้ าส่อม หมู่ที่ 5 
ต าบลผาบ่อง 
(เขต อบต.ผาบ่อง) 
อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 458,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 505 - ย.1 (61 - 65)     



- 506 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

648 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเจด็หน่วย หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
(เขต อบต.บ้านจนัทร์) 
เชื่อมบ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 
ต าบลแจม่หลวง 
(เขต อบต.แจม่หลวง)  
อ าเภอกัลยาณิวฒันา 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 90 เมตร

- - 461,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

649 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านป่าต้ิว หมู่ที่ 2 
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง) 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 135 เมตร

- - 485,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง

- 506 - ย.1 (61 - 65)     



- 507 -

   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน
      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.01 

650 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
(ถนนถ่ายโอน อบจ.ชม.
สาย ชม.4052) 
บ้านหลิม หมู่ที่ 1 
ต าบลอมก๋อย
เชื่อมบ้านอูตูม หมู่ที่ 6 
ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีเกิดความสะดวก
    และปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 6,500 เมตร
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 6,500 เมตร
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 6,000 เมตร

- - 13,450,000 13,450,000 12,800,000 ร้อยละ ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตราฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมีมาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
     และมีเวลาการใช้งานได้นาน
ขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็วและการ
ขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร
    มีความสะดวกมากขึ้น

ส านักการช่าง

- 507 - ย.1 (61 - 65)     



- 508 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

651 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยปู หมู่ท่ี 1 
ต าบลท่าตอน 
เช่ือมบ้านสันโค้ง หมู่ท่ี 6 
ต าบลมะลิกา อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,800 เมตร

11,760,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ท่าตอน
ทต.แม่อาย

652 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนเทศบาล ซอย 57/13 
บ้านสันโค้ง  หมู่ท่ี 6 
ต าบลมะลิกา
เช่ือมบ้านห้วยปู หมู่ท่ี 1 
ต าบลท่าตอน 
อ าเภอแม่อาย
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร

11,340,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่อาย
อบต.ท่าตอน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

- 508 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 509 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

653 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเอก-แยกกิ่วฮุง หมู่ท่ี 8
ต าบลมะลิกา (เขต ทต.แม่อาย)
เช่ือมบ้านป่ากุ๋ย หมู่ท่ี 3 
ต าบลท่าตอน 
(เขต อบต.ท่าตอน)
เช่ือมบ้านปางต้นเด่ือ หมู่ท่ี 9 
ต าบลแม่อาย 
(เขต อบต.ดอยลาง)
อ าเภอแม่อาย จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 740 เมตร

1,972,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ดอยลาง
อบต.ท่าตอน
ทต.แม่อาย

654 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(เลียบล าเหมืองไผ่)
บ้านสันต้นหม้ือ หมู่ท่ี 4 
ต าบลสันต้นหม้ือ  
เช่ือมบ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ท่ี 5
ต าบลแม่นาวาง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,445 เมตร

11,098,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.สันต้นหม้ือ
อบต.แม่นาวาง

- 509 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 510 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

655 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านฮ่องห้าหลวง หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่นาวาง 
เช่ือมบ้านสันห้าง หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 5,800 เมตร

14,690,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่นาวาง
อบต.บ้านหลวง

656 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านม่อนปิน่ใต้ หมู่ท่ี 12 
ต าบลม่อนปิน่ 
เช่ือมบ้านห้วยงูใน หมู่ท่ี 5
ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร

2,558,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ม่อนปิน่
ทต.สันทราย

- 510 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 511 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

657 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
ข้างโรงพยาบาลฝาง
บ้านสวนดอก  หมู่ท่ี 4 
ต าบลเวียง (เขต ทต.เวียงฝาง) 
เช่ือมบ้านแม่ใจใต้ หมู่ท่ี 7 
ต าบลเวียง (เขต อบต.เวียง) 
อ าเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 7 ช่วง
ยาวรวม 650 เมตร
ช่วงท่ี 1
กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 48 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 23 เมตร
ช่วงท่ี 3 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 96 เมตร
ช่วงท่ี 4 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 92 เมตร
ช่วงท่ี 5 
กว้าง 7 เมตร 
ยาว 52 เมตร
ช่วงท่ี 6 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร
ช่วงท่ี 7 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 239 เมตร

1,782,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เวียงฝาง
อบต.เวียง

- 511 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 512 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

658 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าน้ าใจ บ้านแม่ใจเหนือ
หมู่ท่ี 8 ต าบลเวียง 
เช่ือมบ้านหนองพนัง 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร

1,910,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.เวียง
อบต.โป่งน้ าร้อน

659 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยห้อม หมู่ท่ี 1 
ต าบลแม่งอน 
เช่ือมบ้านต้นส้าน หมู่ท่ี 6 
ต าบลแม่สูน  อ าเภอฝาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,489 เมตร

9,707,100 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่งอน
อบต.แม่สูน

- 512 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 513 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

660 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ล าเหมืองย่อยแม่ข่าน้อย
บ้านสันม่วง หมู่ท่ี 3 
(เขต ทต.แม่ข่า) ต าบลแม่ข่า 
เช่ือมบ้านแม่ข่า หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่ข่า 
(เขต ทต.บ้านแม่ข่า) 
อ าเภอฝาง  จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

กว้าง 1.2 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร
ลึก 1.2 เมตร

3,000,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่ข่า
ทต.บ้านแม่ข่า

661 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยม่วง  หมู่ท่ี 6  
ต าบลปงต า 
อ าเภอไชยปราการ
เช่ือมบ้านดงป่าลัน  หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,435 เมตร

8,325,900 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ไชยปราการ
อ.ไชยปราการ

ทต.แม่ข่า
อ.ฝาง

- 513 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 514 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

662 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองบัว 
(เขต ทต.หนองบัว)
เช่ือมบ้านทา หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองบัว 
(เขต ทต.ไชยปราการ)
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,680  เมตร

5,837,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองบัว

ทต.ไชยปราการ

663 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแม่ทะลบ  หมู่ท่ี 1
ต าบลแม่ทะลบ  
เช่ือมบ้านหนองป่าซาง  
หมู่ท่ี 8 ต าบลศรีดงเย็น 
อ าเภอไชยปราการ  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร

1,727,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่ทะลบ
อบต.ศรีดงเย็น

- 514 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

664 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าแดง  หมู่ท่ี 2  
ต าบลแม่ทะลบ เช่ือมบ้านเด่น  
หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่ข่า  
อ าเภอฝาง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 5,177 เมตร

9,343,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่ทะลบ

ทต.แม่ข่า

665 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางมะเยา หมู่ท่ี 4 
ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว
เช่ือมบ้านผาแดง หมู่ท่ี 14 
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 7,000 เมตร

22,166,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว

อบต.สันทราย
อ.พร้าว

- 515 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

666 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ซอยเทศบาล 29 
บ้านเมืองงาย หมู่ท่ี 2 
ต าบลเมืองงาย
(เขต ทต.เมืองงาย) 
อ าเภอเชียงดาว 
เช่ือมบ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี 8 
ต าบลเมืองงาย 
(เขต ทต.พระธาตุปูก่่ า)
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,256 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 765 เมตร

2,828,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เมืองงาย

ทต.พระธาตุปูก่่ า

667 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพระธาตุปูก่่ า หมู่ท่ี 5 
เช่ือมบ้านสบงาย 
ต าบลเมืองงาย 
เช่ือมบ้านห้วยทรายขาว 
หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งข้าวพวง 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,775 เมตร

6,320,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.พระธาตุปูก่่ า
ทต.ทุ่งข้าวพวง

- 516 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

668 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านออน หมู่ท่ี 1 ต าบลปิงโค้ง
อ าเภอเชียงดาว 
เช่ือมบ้านผาแดง หมู่ท่ี 14 
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 1,600 เมตร

2,239,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว

อบต.สันทราย
อ.พร้าว

669 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าบง หมู่ท่ี 1 
ต าบลแม่นะ 
เช่ือมบ้านเชียงดาว หมู่ท่ี 6
ต าบลเชียงดาว
อ าเภอเชียงดาว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

1,134,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่นะ
อบต.เชียงดาว
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

670 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ขะปู หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ่อแก้ว  อ าเภอสะเมิง 
เช่ือมบ้านม่อนยะ หมู่ท่ี 13 
ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 170 เมตร

819,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ่อแก้ว

อ.สะเมิง
อบต.แม่วิน
อ.แม่วาง

671 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทรายมูล หมู่ท่ี 5 
ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง 
เช่ือมบ้านหนองมณฑา 
หมู่ท่ี 16 ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 175 เมตร

819,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สะเมิงใต้

อ.สะเมิง
อบต.แม่วิน
อ.แม่วาง
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

672 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 5 
ต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมิง 
เช่ือมบ้านกิ่วถ้วย หมู่ท่ี 12 
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 320 เมตร

- - - 1,600,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ย้ังเมิน

อ.สะเมิง
อบต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง

673 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่สาบ 
เช่ือมบ้านปางขุม หมู่ท่ี 1 
ต าบลย้ังเมิน อ าเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 320 เมตร

1,645,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่สาบ
อบต.ย้ังเมิน

- 519 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 520 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

674 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงป่าแดง หมู่ท่ี 8 
ต าบลบ้านโป่ง 
เช่ือมบ้านหนองครก หมู่ท่ี 10 
ต าบลสันทราย อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 390 เมตร

1,160,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านโป่ง

อบต.สันทราย

675 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล าน้ าแม่งัด
บ้านแม่งัด หมู่ท่ี 4 
ต าบลทุ่งหลวง 
เช่ือมบ้านสันขวาง หมู่ท่ี 3
ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร

2,200,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เวียงพร้าว
ทต.น้ าแพร่

- 520 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

676 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยงู หมู่ท่ี 1 
ถึงบ้านประดู่ หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่ปัง๋ เช่ือมบ้านห้วยบง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลเขื่อนผาก 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 360 เมตร

1,200,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่ปัง๋
อบต.เขื่อนผาก

677 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันปง หมู่ 5 
ต าบลสันทราย
เช่ือมบ้านขามสุ่ม หมู่ 6 
ต าบลสันทราย 
เช่ือมบ้านแม่กอย หมู่ 6 
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จดุท่ี 1 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 508 เมตร 
จดุท่ี 2 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 310 เมตร

1,398,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สันทราย
ทต.เวียงพร้าว

- 521 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

678 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าแขม หมู่ท่ี 4  
ถึงบ้านล้อง หมู่ท่ี 1  
ถึงบ้านไชยงาม หมู่ท่ี 9
ต าบลแม่แวน 
เช่ือมบ้านสหกรณ์แปลง 2 
หมู่ท่ี 6 ต าบลเขื่อนผาก 
อ าเภอพร้าว จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 340 เมตร

1,300,000 - - - - ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่แวน

อบต.เขื่อนผาก

679 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3
ต าบลแม่หอพระ 
เช่ือมบ้านไผ่ หมู่ท่ี 4
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร

6,364,700 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.แม่หอพระ
ทม.เมืองแกน

พัฒนา
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

680 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันป่าตึง หมู่ท่ี 3 
ต าบลสันป่ายาง 
เช่ือมบ้านแม่หลอด หมู่ท่ี 10 
ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

3,003,500 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สันป่ายาง
อบต.สบเปิง

681 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงป่าลัน  หมู่ท่ี 3 
ต าบลขี้เหล็ก (เขต ทต.จอมแจง้)
เช่ือมบ้านบวกหม้ือ หมู่ท่ี 4
ต าบลขี้เหล็ก 
(เขต ทต.สันมหาพน)
อ าเภอแม่แตง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,350 เมตร

7,304,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.จอมแจง้

ทต.สันมหาพน
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

682 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปางมะกล้วย หมู่ท่ี 2
บ้านป่ายางหนาด หมู่ท่ี 1 
ต าบลป่าแป๋ (เขต อบต.ป่าแป)๋
อ าเภอแม่แตง 
เช่ือมบ้านแม่เลย หมู่ท่ี 1 
ต าบลสะเมิงเหนือ 
(เขต อบต.สะเมิงเหนือ)
อ าเภอสะเมิง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,993,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง

อบต.สะเมิงเหนือ
อ.สะเมิง

683 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามล าน้ าแม่ริม 
บ้านโฮ่งนอก หมู่ 10 
ต าบลแม่แรม 
เช่ือมบ้านเหมืองผ่ารวมใจ
หมู่ 5 ต าบลริมเหนือ  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 22 เมตร

2,163,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่แรม
ทต.ริมเหนือ

- 524 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 525 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

684 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านซาง หมู่ท่ี 4  
ต าบลขี้เหล็ก เช่ือมบ้านดง 
หมู่ท่ี 9 ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

1,637,600 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ขี้เหล็ก
ทต.สันโป่ง

685 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเหมืองผ่า หมู่ท่ี 1  
บ้านท้องฝาย หมู่ท่ี 2  
บ้านหัวดง หมู่ท่ี 3  
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 4  
ต าบลริมเหนือ 
เช่ือมบ้านร้องเกิด หมู่ท่ี 7
ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง  6 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร

9,173,500 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ริมเหนือ
ทต.สันโป่ง

- 525 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 526 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

686 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปงไคร้ หมู่ 5 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม
เช่ือมบ้านป๊อก หมู่ 5  
ต าบลสะเมิงเหนือ 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5.30  เมตร  
ยาว 4,000 เมตร

9,367,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.โป่งแยง

อ.แม่ริม
อบต.สะเมิงเหนือ

อ.สะเมิง

687 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่า หมู่ท่ี 3  ,
บ้านขัวโก หมู่ท่ี 5 ,
บ้านท่าเด่ือ หมู่ท่ี 6  
ต าบลสันผีเส้ือ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านหนองไคร้หลวง 
หมู่ท่ี 8  ต าบลหนองจอ๊ม 
อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

3,008,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันผีเส้ือ

อ.เมืองเชียงใหม่
ทต.หนองจอ๊ม

อ.สันทราย

- 526 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 527 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

688 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ข้ามล าน้ าคาว 
บ้านศรีบัวเงิน หมู่ท่ี 2 
ต าบลท่าศาลา 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
เช่ือมบ้านสันกลางเหนือ 
หมู่ท่ี 4 ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันก าแพง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร
ทางเท้าข้างละ 
0.50 เมตร
ยาว 40 เมตร

2,711,000 - - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ท่าศาลา

อ.เมืองเชียงใหม่
ทต.สันกลาง
อ.สันก าแพง

689 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนวรุณนิเวศน์ 
จากซุ้มประตูหมู่บ้าน  
บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ท่ี 8 
ต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านร้องเรือค า หมู่ท่ี 12
ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 967 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 
7,736 ตารางเมตร

2,122,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทม.แม่เหียะ
ทต.ป่าแดด

- 527 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 528 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

690 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนเลียบล าเหมืองพญาค า
บ้านเมืองสาตร  หมู่ท่ี 5
ต าบลหนองหอย
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
เช่ือมถนนสาย ฌ3
บ้านสันคือ  หมู่ท่ี 8
ต าบลหนองผ้ึง  อ าเภอสารภี
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,130 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 4 เมตร
ยาว 400 เมตร

3,000,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองหอย

อ.เมืองเชียงใหม่
ทต.หนองผ้ึง

อ.สารภี

691 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านร้องเรือค า หมู่ท่ี 12 
ต าบลป่าแดด 
เช่ือมถนนเลียบคลองชลประทาน
2 ซ้าย 19 ซ้าย (ฝ่ังขวา) 
บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ท่ี 8 
ต าบลแม่เหียะ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 900 เมตร

3,940,500 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ป่าแดด
ทม.แม่เหียะ

- 528 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 529 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

692 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต    
บ้านดงเจริญชัย หมู่ท่ี 6  
ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย  
เช่ือมบ้านทุ่งกอลาน 
หมู่ท่ี 10 และบ้านลวงเหนือ
หมู่ท่ี  4  ต าบลลวงเหนือ
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

2,953,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองแหย่ง

อ.สันทราย
ทต.ลวงเหนือ
อ.ดอยสะเก็ด

693 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวิเวก หมู่ท่ี 8 
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
เช่ือมบ้านโปง หมู่ท่ี 6 
ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 8 เมตร
ยาว 1,450 เมตร

3,193,100 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองหาร

ทต.ป่าไผ่

- 529 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 530 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

694 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณข้างศูนย์วิจยัและพัฒนา
ประมงน้ าจดืเชียงใหม่ 
บ้านแม่โจ ้หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ)้
เช่ือม บ้านวิเวก หมู่ท่ี 8 
(หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้) 
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
อ าเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 1,152 เมตร

2,146,800 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทม.แม่โจ้
ทต.หนองหาร

695 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหลักปัน หมู่ท่ี 5 
ต าบลสันนาเม็ง  
อ าเภอสันทราย
เช่ือมบ้านสันต้นดู่ หมู่ท่ี 2 
ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 718 เมตร

895,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย
ทต.สันปูเลย
อ.ดอยสะเก็ด

- 530 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 531 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

696 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต
ถนนสายเลียบป่าชุมชน 
บ้านห้วยบอน หมู่ท่ี 3  
เช่ือมบ้านป่าไม้แดง หมู่ท่ี 10
ต าบลแม่โป่ง 
เช่ือมบ้านป่าตึงน้อย หมู่ท่ี 1
ต าบลป่าป้อง
อ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,658 เมตร

3,487,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่โป่ง
ทต.ป่าป้อง

697 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต 
บ้านสันมะเกี๋ยง หมู่ท่ี 6  
ต าบลส าราญราษฎร์  
เช่ือมบ้านป่าบง หมู่ท่ี 4
ต าบลแม่คือ,
บ้านสันต้นม่วงใต้ หมู่ท่ี 9
ต าบลสันปูเลย  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 600 เมตร

1,471,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ส าราญราษฎร์
ทต.แม่คือ

- 531 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 532 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

698 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัสต์คอนกรีต 
บ้านป่าแงะ หมู่ท่ี  5  
บ้านน้ าแพร่ หมู่ท่ี 2  
ต าบลตลาดขวัญ 
(เขต ทต.ตลาดขวัญ)
เช่ือมบ้านป่าดู่ หมู่ท่ี 1 
ต าบลป่าลาน  
(เขต ทต.สง่าบ้าน)   
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 6 เมตร  
ยาว 725 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร

1,500,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ตลาดขวัญ
ทต.สง่าบ้าน

699 ปรับปรุงสนามกีฬา
ประจ าอ าเภอดอยสะเก็ด  
หมู่ 3  ต าบลเชิงดอย
(เขต ทต.ดอยสะเก็ด)
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

เทลานคอนกรีต
รอบบริเวณสนามกีฬา

1,901,500 - - - - ระยะทาง
ท่ีได้ท าการ
เทลาน
คอนกรีต

1.มีสถานท่ีไว้ใช้ออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาท่ีได้มาตรฐาน
เกิดความปลอดภัย
แก่ประชาชน

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ดอยสะเก็ด

ร่วมกับทุก อปท.
ในเขต

อ.ดอยสะเก็ด
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

700 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันต้นบง หมู่ท่ี 12
ต าบลสันก าแพง
(เขต อบต.สันก าแพง)
อ าเภอสันก าแพง 
เช่ือมบ้านป่าบงหลวง 
หมู่ท่ี 4  ต าบลป่าบง 
(เขต ทต.ป่าบง)
อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิต
    ทางการเกษตร 
    มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

2,328,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สันก าแพง
อ.สันก าแพง
ทต.ป่าบง
อ.สารภี

701 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปูคากลาง หมู่ท่ี 6  
ต าบลแม่ปูคา
เช่ือมบ้านป่าเส้า หมู่ท่ี 1
ต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก
2. เพือ่ป้องกันไม่ให้
    ถนนเสียหาย
    จากน้ ากัดเซาะ
3. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย

ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร 
จ านวน 225 ท่อน
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จ านวน 25 บ่อ

1,607,000 - - - - ระยะทางท่ี
ด าเนินการ
วางท่อ
ระบายน้ า

1. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง
2. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
3. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่ปูคา
อบต.สันก าแพง
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

702 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนสายบ้านมอญ หมู่ท่ี 3
ต าบลสันกลาง  
อ าเภอสันก าแพง 
เช่ือมบ้านสันพระเนตร 
หมู่ท่ี 4 ต าบลสันพระเนตร
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,758 เมตร

6,323,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันกลาง
อ.สันก าแพง

ทต.สันพระเนตร
อ.สันทราย

703 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวังธาร หมู่ท่ี 1 
ต าบลร้องวัวแดง 
อ าเภอสันก าแพง 
เช่ือมบ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี 1
ต าบลบ้านสหกรณ์       
อ าเภอแม่ออน 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 608 เมตร

1,889,300 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ร้องวัวแดง

อ.สันก าแพง
อบต.บ้านสหกรณ์

อ.แม่ออน
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

704 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านม่วงชุม หมู่ท่ี 2 
ต าบลแช่ช้าง 
(เขต อบต.แช่ช้าง)
เช่ือมบ้านร้องวัวแดง หมู่ท่ี 7
ต าบลร้องวัวแดง
(เขต อบต.ร้องวัวแดง)
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง ดังน้ี
ช่วงท่ี 1  
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 970 เมตร

1,474,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แช่ช้าง

อบต.ร้องวัวแดง

705 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางบ้านสหกรณ์ 
หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านสหกรณ์
เช่ือมบ้านออนหลวย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลออนเหนือ 
อ าเภอแม่ออน 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ขยายผิวจราจรข้างละ 
1 เมตร

2,970,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.บ้านสหกรณ์
อบต.ออนเหนือ
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

706 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายป่าช้าหน้าวัดแม่เลน
บ้านแม่เลน  หมู่ท่ี 2
ต าบลออนกลาง
เช่ือมบ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี 1
ต าบลบ้านสหกรณ์ 
อ าเภอแม่ออน 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 707 เมตร

1,450,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ออนกลาง

อบต.บ้านสหกรณ์

707 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านสหกรณ์ หมู่ท่ี 2
ต าบลบ้านสหกรณ์ 
เช่ือมบ้านหัวฝาย หมู่ท่ี 5
ต าบลออนเหนือ 
อ าเภอแม่ออน 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 760 เมตร

3,500,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.บ้านสหกรณ์
อบต.ออนเหนือ

- 536 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 537 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

708 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป๊อก หมู่ท่ี 1 
ต าบลห้วยแก้ว 
(เขต อบต.ห้วยแก้ว)
อ าเภอแม่ออน 
เช่ือมบ้านปางป่าไร่ หมู่ท่ี 6
ต าบลเทพเสด็จ 
(เขต อบต.เทพเสด็จ)
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังน้ี
ช่วงท่ี 1  
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 240 เมตร 
ช่วงท่ี 2  
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 260 เมตร

- 2,013,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ห้วยแก้ว

อ.แม่ออน
อบต.เทพเสด็จ
อ.ดอยสะเก็ด

709 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่สะลาบ หมู่ท่ี 7 
ต าบลชมภู 
เช่ือมบ้านฮ่องกอก 
หมู่ท่ี 9  ต าบลสารภี
อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 922 เมตร

1,142,900 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ชมภู
ทต.สารภี

- 537 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 538 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

710 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกู่แดง หมู่ท่ี 6 
ต าบลหนองแฝก 
เช่ือมบ้านดอนแก้ว  
หมู่ท่ี 5 ต าบลดอนแก้ว
อ าเภอสารภี  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,128 เมตร

1,399,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองแฝก
ทต.ดอนแก้ว

711 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านไร่ดง หมู่ท่ี 8 
ต าบลขัวมุง 
เช่ือมบ้านท่าสองแคว หมู่ท่ี 3 
บ้านท่ามะขาม หมู่ท่ี 5 
บ้านล้องปูห่ม่น หมู่ท่ี 11 
บ้านปิงน้อย หมู่ท่ี 8
ต าบลสันทราย
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร

1,970,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันทราย

มหาวงศ์
ทต.ขัวมุง

- 538 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 539 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

712 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันกลาง หมู่ท่ี 7
ต าบลดอนแก้ว 
เช่ือมบ้านป่าง้ิว  หมู่ท่ี 5 
ต าบลท่าวังตาล
อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร

5,072,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ดอนแก้ว
ทต.ท่าวังตาล

713 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
แยกธรณีสงฆ์         
บ้านพระนอนป่าเก็ดถี่
หมู่ท่ี 7  ต าบลหนองผ้ึง
เช่ือมปากซอย 7 กองเย็น 
บ้านกู่เสือ  หมู่ท่ี 1 
ต าบลยางเน้ิง 
อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,437,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองผ้ึง
ทต.ยางเน้ิง

- 539 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 540 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

714 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น
บ้านใหม่สันคะยอม 
หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านปง
อ าเภอหางดง 
เช่ือมบ้านผานกกก 
หมู่ท่ี 9  ต าบลโป่งแยง
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,135 เมตร

800,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.บ้านปง
อ.หางดง

อบต.โป่งแยง
อ.แม่ริม

715 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ซอย 1 ชุมชนเจริญทรัพย์ 
บ้านป่าแป๋ - โรงวัว หมู่ท่ี 7
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.แม่ท่าช้าง) 
เช่ือมบ้านแม่ขัก หมู่ท่ี 5
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.หางดง) 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 410 เมตร

1,000,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.แม่ท่าช้าง
ทต.หางดง

- 540 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 541 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

716 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนบ้านดู่ หมู่ท่ี 11 
ต าบลบ้านแหวน 
เช่ือมบ้านสันผักหวาน 
หมู่ท่ี 1 ต าบลสันผักหวาน
อ าเภอหางดง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 510 เมตร

866,900 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านแหวน
ทต.สันผักหวาน

717 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านไร่เหนือ หมู่ท่ี 3 
ต าบลหนองควาย 
เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 415 เมตร 
ช่วงท่ี 2
กว้าง 4 เมตร
ยาว 140 เมตร

995,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองควาย
ทต.บ้านแหวน

- 541 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 542 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

718 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะ หมู่ท่ี 3 
ซอย 6 ต าบลสบแม่ข่า
เช่ือมบ้านแพะ หมู่ท่ี 9 
ต าบลขุนคง  อ าเภอหางดง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

กว้าง 2.50 เมตร 
สูง 2.50 เมตร 
ยาว 60 เมตร

800,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สบแม่ข่า
อบต.ขุนคง

- 542 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 543 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

719 วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ารวมใจ หมู่ท่ี 7  
ต าบลสันกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง 
เช่ือมบ้านน้ าบุน่ หมู่ท่ี 10 
ต าบลน้ าแพร่
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

งานวางท่อ
คสล.มอก ช้ัน 3 
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร 
จ านวน 550 ท่อน 
พร้อมบ่อคสล.
จ านวน 60 บ่อ 
และงานวางท่อ 
คสล.มอก. ช้ัน 3  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
1 เมตร 
จ านวน 56 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.
จ านวน 6 บ่อ 
และงานขยาย
ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 370 ตร.ม.

1,720,000 - - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สันกลาง
อ.สันป่าตอง

ทต.น้ าแพร่พัฒนา
อ.หางดง

- 543 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 544 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

720 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านดงป่าง้ิว หมู่ท่ี 7
ต าบลมะขุนหวาน
เช่ือมบ้านสันกอเก็ต
หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านกลาง
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 675 เมตร

830,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.มะขุนหวาน
อบต.บ้านกลาง

721 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองไหว หมู่ท่ี 6 
ต าบลน้ าบ่อหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง
เช่ือมบ้านสันปูเลย หมู่ท่ี 9
ต าบลดอนเปา
อ าเภอแม่วาง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 200 เมตร

722,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.น้ าบ่อหลวง
อ.สันป่าตอง
อบต.ดอนเปา

อ.แม่วาง

- 544 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 545 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

722 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ท่ี 9 
ต าบลมะขามหลวง 
เช่ือมบ้านดงป่าซาง หมู่ท่ี 6
ต าบลมะขุนหวาน 
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,495 เมตร

1,960,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.มะขามหลวง
อบต.มะขุนหวาน

723 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปางขี้เหล็ก หมู่ท่ี 1, 
บ้านทุ่งป่าคาใต้ หมู่ท่ี 8  
ต าบลทุ่งปี ๊
เช่ือมบ้านไร่หลวง หมู่ท่ี 3  
ต าบลทุ่งรวงทอง 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

1,500,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.ทุ่งปี๊
อบต.ทุ่งรวงทอง

- 545 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 546 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

724 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สาย ชม.ถ. 120-01 
บ้านสารภี หมู่ท่ี 5  
ต าบลทุ่งรวงทอง 
อ าเภอแม่วาง 
เช่ือมบ้านท่าจ าปี หมู่ท่ี 8  
ต าบลทุ่งสะโตก 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,574,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ทุ่งรวงทอง

อ.แม่วาง
ทต.ทุ่งสะโตก
อ.สันป่าตอง

725 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ท่ี 3
ต าบลบ้านกาด 
(เขต อบต.บ้านกาด)
เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ท่ี 7 
ต าบลดอนเปา 
(เขต อบต.ดอนเปา)
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

981,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทางของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านกาด
อบต.ดอนเปา

- 546 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 547 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

726 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมณฑา หมู่ท่ี 16  
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง 
เช่ือมบ้านแม่ลานค า หมู่ท่ี 6 
ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 230 เมตร

1,000,000 - - - - ร้อยละ 
ระยะทางของ
ถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.แม่วิน
อ.แม่วาง 

ทต.สะเมิงใต้
อ.สะเมิง

727 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ข้ามล าเหมืองขุนคง 
(ล าเหมืองหลวง) 
บ้านน้ าต้น หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านกาด 
(เขต อบต.บ้านกาด)
เช่ือมบ้านทุ่งปี ๊หมู่ท่ี 5 
ต าบลทุ่งปี ๊
(เขต อบต.ทุ่งปี๊)
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร
ยาว 10 เมตร

- 1,316,000 - - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่วาง
อบต.ทุ่งปี ๊

อบต.บ้านกาด

- 547 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 548 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

728 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองเหียง หมู่ท่ี 2 
ต าบลสันติสุข
เช่ือมบ้านดอนช่ืน หมู่ท่ี 24  
ต าบลดอยหล่อ    
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 575 เมตร

1,300,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนม
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันติสุข

อบต.ดอยหล่อ

729 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านศรีแดนเมือง หมู่ท่ี 6 
ต าบลยางคราม 
เช่ือมบ้านใหม่หนองหอย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,100 เมตร

- - - - 7,640,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ยางคราม
ทต.สันติสุข

- 548 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 549 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

730 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ท่ี 9 
ต าบลยางคราม 
เช่ือมบ้านใหม่หนองหอย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลสันติสุข 
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 2,765 เมตร

- - - - 10,060,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ยางคราม
ทต.สันติสุข

731 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 
สายเลียบล าเหมืองร้องแสะ 
บ้านสามหลัง หมู่ท่ี ๘   
ต าบลสองแคว 
เช่ือมบ้านห้วยทัง หมู่ท่ี ๑๒  
ต าบลดอยหล่อ             
อ าเภอดอยหล่อ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 4,450 เมตร

- - - 1,300,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สองแคว

อบต.ดอยหล่อ

- 549 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 550 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

732 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยห้า หมู่ท่ี 11  
ต าบลแม่สอย 
เช่ือมบ้านนากบ หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านแปะ 
อ าเภอจอมทอง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,350 เมตร

10,061,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่สอย
ทต.บ้านแปะ

733 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ท่ี 5,
บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ท่ี 20,
บ้านสบเต๊ียะ หมู่ท่ี 2 
ต าบลสบเต๊ียะ 
เช่ือมบ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี 2 
ต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง  6  เมตร
ยาว 1,800  เมตร

5,227,900 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สบเต๊ียะ
ทต.ดอยแก้ว

- 550 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 551 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

734 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอม่วง หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านแปะ 
เช่ือมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ท่ี 13 
ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าว 6 เมตร
ยาว 782 เมตร

2,824,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านแปะ
ทต.แม่สอย

735 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทุ่งเมืองกลาง 
บ้านเมืองกลาง หมู่ท่ี 11, 
บ้านน้ าลัด หมู่ท่ี 13 
ต าบลบ้านหลวง 
เช่ือมบ้านแม่กลางป่าปู หมู่ท่ี 1 
ต าบลดอยแก้ว 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 3,253 เมตร

10,268,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านหลวง
ทต.ดอยแก้ว

- 551 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 552 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

736 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนหลักเมืองและถนนข่วงเปา  
บ้านฮ่อม หมู่ท่ี 5, 
บ้านสันป่าซาง หมู่ท่ี 9, 
บ้านรวมน้ าใจข่วงเปา หมู่ท่ี 11 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต ทต.จอมทอง) 
เช่ือมบ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ท่ี 15
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา)
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 4 ช่วง
ช่วงท่ี 1 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 750  เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร
ช่วงท่ี 3
กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 165 เมตร
ช่วงท่ี 4 
กว้าง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร

- 4,080,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.จอมทอง
อบต.ข่วงเปา

737 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโค้งงาม หมู่ท่ี 7
ต าบลหางดง
เช่ือมบ้านแควมะกอก หมู่ท่ี 1
ต าบลฮอด
อ าเภอฮอด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 550 เมตร

1,500,000 - - - - ร้อยละ
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.หางดง
อบต.ฮอด

- 552 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 553 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

738 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกองปะ หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ่อสลี 
เช่ือมบ้านแม่ลายเหนือ หมู่ท่ี 5 
(หย่อมบ้านกังแส)  
ต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 350 เมตร

1,500,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ่อสลี
ทต.บ่อหลวง

739 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเด่น หมู่ท่ี 7
ต าบลนาคอเรือ
เช่ือมบ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 4 
ต าบลฮอด
อ าเภอฮอด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,008 เมตร

3,500,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.นาคอเรือ

อบต.ฮอด

- 553 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 554 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

740 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่ลอง หมู่ท่ี 1 
ต าบลหางดง
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
เช่ือมถนนเลียบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติออบหลวง 
บ้านดอยค า หมู่ท่ี 8 
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 700 เมตร

1,873,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ท่าข้าม
อบต.หางดง

741 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านสันป่าด า หมู่ท่ี 6 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า)
เช่ือมบ้านแปลง 1 หมู่ท่ี 2 
ต าบลมืดกา
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา)
อ าเภอดอยเต่า  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 650 เมตร

1,997,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ดอยเต่า

ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา

- 554 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 555 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

742 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแอ่นใหม่ หมู่ท่ี 2
ต าบลบ้านแอ่น
เช่ือมบ้านน้อย หมู่ท่ี 1
ต าบลบงตัน    
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร

1,600,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านแอ่น
อบต.บงตัน

743 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น
สายโปงทุ่ง - ฉิมพลี 
บ้านโปงทุ่ง หมู่ท่ี 5
ต าบลโปงทุ่ง
เช่ือมบ้านฉิมพลี  หมู่ท่ี 4
ต าบลดอยเต่า
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

535,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.โปงทุ่ง
อบต.ดอยเต่า

- 555 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 556 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

744 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งต้นง้ิว หมู่ท่ี 11
(ป็อกบ้านพะกะเช)  
ต าบลแม่ต่ืน อ าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านพะนอคี หมู่ท่ี 10 
ต าบลแม่หละ 
อ าเภอท่าสองยาง 
จงัหวัดตาก

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

2,128,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่ต่ืน
อ.อมก๋อย 
จ.เชียงใหม่

อบต.แม่หละ 
อ.ท่าสองยาง 

จ.ตาก

745 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านโห้งกู่ขาว หมู่ท่ี 1 
ต าบลม่อนจอง 
เช่ือมบ้านป่าคา หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่ต่ืน 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร

1,829,600 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ม่อนจอง
อบต.แม่ต่ืน

- 556 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 557 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

746 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 
บ้านแม่หลองหลวง หมู่ท่ี 3 
ต าบลสบโขง 
เช่ือมบ้านแม่โขง หมู่ท่ี 2 
ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 14,000 เมตร

1,384,700 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สบโขง
อบต.นาเกียน

747 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านยองกือ หมู่ท่ี 8 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย)
เช่ือมบ้านห้วยลอก หมู่ท่ี 18 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน)
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง
ช่วงท่ี 1 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 315  เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 640 เมตร

- 3,827,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.อมก๋อย
อบต.นาเกียน

- 557 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 558 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

748 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเจยีง ป่าฝาง  หมู่ท่ี 18
ต าบลช่างเค่ิง
(เขต ทต.แม่แจม่)
เช่ือมบ้านห้วยริน หมู่ท่ี 9
ต าบลช่างเค่ิง
(เขต อบต.ช่างเค่ิง)
อ าเภอแม่แจม่
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 330 เมตร

1,340,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่แจม่
อบต.ช่างเค่ิง

749 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 
บ้านกองกาย หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านทับ 
เช่ือมบ้านปางหินฝน หมู่ท่ี 10
ต าบลปางหินฝน 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 6,260 เมตร

1,300,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านทับ

อบต.ปางหินฝน

- 558 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 559 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

750 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านช่างเค่ิงบน หมู่ท่ี 12 
ต าบลช่างเค่ิง 
(เขต ทต.แม่แจม่) 
เช่ือมบ้านต่อเรือ หมู่ท่ี 2 
ต าบลช่างเค่ิง 
(เขต อบต.ช่างเค่ิง) 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 330 เมตร

1,340,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่แจม่
อบต.ช่างเค่ิง

751 ปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น 
บ้านสบลอง หมู่ท่ี 5,
บ้านทุ่งแก หมู่ท่ี 6
ต าบลบ้านทับ 
เช่ือมบ้านนายางดิน หมู่ท่ี 12 
ต าบลกองแขก 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 6,260 เมตร

1,300,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านทับ
อบต.กองแขก

- 559 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 560 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

752 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ท่ี ๗ 
ต าบลแม่แดด 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
เช่ือมบ้านแม่ซา หมู่ท่ี ๒ 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 980 เมตร

3,000,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่แดด

อ.กัลยาณิวัฒนา
อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจม่

753 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเจด็หน่วย หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
เช่ือมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 2
ต าบลแจม่หลวง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร

1,986,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านจนัทร์
อบต.แจม่หลวง

- 560 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 561 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

754 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านใหม่พัฒนา หมู่ท่ี ๒ 
ต าบลแจม่หลวง 
เช่ือมบ้านห้วยบง หมู่ท่ี ๔ 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 437 เมตร

2,005,200 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แจม่หลวง
อบต.บ้านจนัทร์

755 ปรับปรุงและขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยปู หมู่ท่ี ๕ 
ต าบลแม่แดด 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
เช่ือมบ้านแม่ซา หมู่ท่ี ๒ 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 980 เมตร

3,000,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่แดด

อ.กัลยาณิวัฒนา
อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจม่

- 561 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 562 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

756 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแจม่น้อย หมู่ท่ี ๕ 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
เช่ือมบ้านกิ่วโป่ง หมู่ท่ี ๒  
ต าบลแจม่หลวง 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว ๕๐๐ เมตร

- - 1,986,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านจนัทร์
อบต.แจม่หลวง

757 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโล๊ะ หมู่ท่ี 1 
ต าบลสันต้นหม้ือ
เช่ือมบ้านป่าแดด หมู่ท่ี 2 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

- 1,155,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.สันต้นหม้ือ
อบต.บ้านหลวง

- 562 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 563 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

758 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผาใต้ หมู่ท่ี 12 
ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านพนาสวรรค์ 
หมู่ท่ี 13 ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมือง
จงัหวัดเชียงราย

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 325 เมตร

- 1,240,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ท่าตอน

อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่
อบต.แม่ยาว

อ.เมือง
จ.เชียงราย

759 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทางบ้านแม่ทะลบ  
หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่ทะลบ 
เช่ือมบ้านหนองป่าซาง  
หมู่ท่ี 8  ต าบลศรีดงเย็น  
อ าเภอไชยปราการ  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 950 เมตร

- 1,314,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่ทะลบ
อบต.ศรีดงเย็น

- 563 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

760 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองลมใหม่ หมู่ท่ี 10 
ต าบลเมืองแหง
(แทงค์น้ า-ห้วยผักห้า)
เช่ือมบ้านปางป๋อ หมู่ท่ี 5
ต าบลแสนไห อ าเภอเวียงแหง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 260 เมตร

- 1,039,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.เมืองแหง

ทต.แสนไห

761 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่อ้อใน หมู่ท่ี 8 
ต าบลแม่นะ 
เช่ือมบ้านแม่เตาะ หมู่ท่ี 11 
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 280 เมตร

- 1,017,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่นะ
อบต.เชียงดาว

- 564 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

762 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยทรายขาว หมู่ท่ี 4 
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
เช่ือมบ้านสบงาย หมู่ท่ี 5 
ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 205 เมตร

- 767,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ทุ่งข้าวพวง

ทต.พระธาตุปูก่่ า

763 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้ ารู หมู่ท่ี 6 
ต าบลเมืองนะ
เช่ือมบ้านนาน้อย หมู่ท่ี 9 
ต าบลปิงโค้ง 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 350 เมตร

- 1,353,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เมืองนะ
ทต.ปิงโค้ง

- 565 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

764 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านปางขุม หมู่ท่ี 1
ต าบลย้ังเมิน 
เช่ือมบ้านขุนสาบ  
หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่สาบ 
อ าเภอสะเมิง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 397 เมตร

- 1,772,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ย้ังเมิน
อบต.แม่สาบ

765 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สาย 5) บ้านห้วยบงเหนือ 
(ป่าตึง) หมู่ท่ี 3 
ต าบลเขื่อนผาก
เช่ือมบ้านป่าอ้อ หมู่ท่ี 8 
ต าบลน้ าแพร่  อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 850 เมตร

- 3,224,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.เขื่อนผาก

ทต.น้ าแพร่

- 566 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 567 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

766 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 6 ,
บ้านแม่แวน หมู่ท่ี 5
ต าบลแม่แวน 
เช่ือมบ้านหนองเศรษฐี หมู่ท่ี 5
ต าบลเขื่อนผาก 
อ าเภอพร้าว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 880 เมตร

- 1,248,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่แวน

อบต.เขื่อนผาก

767 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปางห้วยตาด หมู่ท่ี 12 
ต าบลอินทขิล อ าเภอแม่แตง 
เช่ือมบ้านปางมะโอ หมู่ท่ี 9 
ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร

- 1,080,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.อินทขิล
อ.แม่แตง
ทต.แม่นะ 
อ.เชียงดาว

- 567 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 568 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

768 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสหกรณ์ทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 13
ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง 
เช่ือมบ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1
ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

- 1,044,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สบเปิง

อบต.สันป่ายาง

769 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองบัว หมู่ท่ี 1 
ต าบลสันป่ายาง 
เช่ือมบ้านหนองบัวหลวง 
หมู่ท่ี 9 ต าบลสบเปิง 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 300 เมตร

- 1,039,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สันป่ายาง
อบต.สบเปิง

- 568 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 569 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

770 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านปางมะกล้วย หมู่ท่ี 2 ,
บ้านป่ายางหนาด หมู่ท่ี 1
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง
เช่ือมบ้านแม่เลย หมู่ท่ี 1 
ต าบลสะเมิงเหนือ  
อ าเภอสะเมิง จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 930 เมตร

- 1,282,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.ป่าแป๋
อ.แม่แตง

อบต.สะเมิงเหนือ 
อ.สะเมิง

771 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนสายคันคลอง
บ้านปากทางสะลวง หมู่ท่ี 7
ต าบลขี้เหล็ก เช่ือมบ้านสันโป่ง
หมู่ท่ี 3 ต าบลสันโป่ง
อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 470 เมตร

- 1,661,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ขี้เหล็ก
ทต.สันโป่ง

- 569 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 570 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

772 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านวารีธรรม หมู่ท่ี 6
ต าบลแม่สา (เขต อบต.แม่สา)
เช่ือมบ้านศรีบุญเรือง หมู่ท่ี 1 
ต าบลแม่สา (เขต ทต.แม่ริม)
อ าเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 288 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 142 เมตร
ช่วงท่ี 3 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 45 เมตร
ช่วงท่ี 4 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 199 เมตร
ช่วงท่ี 5 
กว้าง 3 เมตร
ยาว 1,002 เมตร
ช่วงท่ี 6 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 108 เมตร
ช่วงท่ี 7 
กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 16 เมตร

- 2,068,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.แม่สา
ทต.แม่ริม

- 570 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 571 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

773 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านภูพิงค์ หมู่ท่ี 12 
ถึงบ้านดอยปุย หมู่ท่ี 11 
ต าบลสุเทพ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านใหม่สันคะยอม 
หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้านปง 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 815 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 5 เมตร
ยาว 878 เมตร
ช่วงท่ี 3
กว้าง 5 เมตร
ยาว 72 เมตร
ช่วงท่ี 4
กว้าง 4 เมตร
ยาว 735 เมตร

- 3,677,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.สุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่

ทต.บ้านปง 
อ.หางดง

- 571 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 572 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

774 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหลักปัน หมู่ท่ี 5 
ต าบลสันนาเม็ง อ าเภอสันทราย 
เช่ือม บ้านสันต้นดู่ หมู่ท่ี 2
ต าบลสันปูเลย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 175 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 3.60 เมตร
ยาว 75 เมตร
ช่วงท่ี 3
กว้าง 4 เมตร
ยาว 468 เมตร

- 1,014,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนน
ท่ีได้มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันนาเม็ง
อ.สันทราย
ทต.สันปูเลย
อ.ดอยสะเก็ด

775 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าป๋อ หมู่ท่ี 12 
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
(เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว) 
อ าเภอสันทราย 
เช่ือมบ้านศรีวารี หมู่ท่ี 9 
ต าบลเหมืองแก้ว  
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,675 เมตร

- 1,860,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เจดีย์แม่ครัว

อ.สันทราย
ทต.เหมืองแก้ว

อ.แม่ริม

- 572 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 573 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

776 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางห้วยทรายขาว 
บ้านหนองไหว หมู่ท่ี 12 
ต าบลแม่แฝก 
(เขต ทต.แม่แฝก) 
เช่ือมบ้านวังขุมเงิน หมู่ท่ี 7 
ต าบลแม่แฝกใหม่ 
(เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว) 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 745 เมตร

- 2,591,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.แม่แฝก

ทต.เจดีย์แม่ครัว

777 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ  Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทางบ้านตลาดขี้่เหล็ก 
บ้านตลาดขี้เหล็ก  หมู่ท่ี 1
ต าบลแม่โป่ง  
เช่ือมบ้านโป่งกุ่ม หมู่ท่ี 4
ต าบลป่าเม่ียง  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร  
ยาว  1,176 เมตร

- 1,827,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่โป่ง
ทต.ป่าเม่ียง

- 573 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 574 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

778 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
สาย ชม.ถ. 50-001  
บ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ท่ี 5  
ต าบลแม่คือ  อ าเภอดอยสะเก็ด
เช่ือมบ้านบวกเป็ด  หมู่ท่ี  4
ต าบลต้นเปา  อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง  4 เมตร  
ยาว  200  เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 5 เมตร
ยาว 349 เมตร
ช่วงท่ี 3
กว้าง 4 เมตร
ยาว 640 เมตร
ช่วงท่ี 4
กว้าง 5 เมตร
ยาว 71 เมตร

- 1,690,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่คือ
ทม.เมืองต้นเปา

779 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านฝ้ายทอง  หมู่ท่ี  13  
ต าบลสันปูเลย  
เช่ือมบ้านร้องต้นขาม  หมู่ท่ี  1 
ต าบลส าราญราษฎร์  
อ าเภอดอยสะเก็ด  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 5  เมตร   
ยาว  976 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 4 เมตร
ยาว 80 เมตร

- 1,628,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันปูเลย

ทต.ส าราญราษฎร์

- 574 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 575 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

780 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ชม.ถ. 1-0069
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บ้านสันป่าค่า หมู่ท่ี 8 
ต าบลต้นเปา อ าเภอสันก าแพง 
เช่ือมบ้านไชยสถาน หมู่ท่ี 1
ต าบลป่าบง อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 990 เมตร

- 3,524,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทม.ต้นเปา
อ.สันก าแพง
ทต.ป่าบง 
อ.สารภี

781 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่เลน หมู่ท่ี 2 
ต าบลออนกลาง 
เช่ือมบ้านสหกรณ์ 1 หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านสหกรณ์ 
อ าเภอแม่ออน จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5.50 เมตร
ยาว 705 เมตร

- 1,206,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ออนกลาง

อบต.บ้านสหกรณ์

- 575 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 576 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

782 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านป๊อก หมู่ท่ี 1 
ต าบลห้วยแก้ว  อ าเภอแม่ออน
เช่ือมบ้านดง หมู่ท่ี 6 
(ป๊อกบ้านปางป่าไร่)  
ต าบลเทพเสด็จ
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร

- 2,342,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ห้วยแก้ว
อบต.เทพเสด็จ

783 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านต าหนักเหนือ หมู่ท่ี 1 
ต าบลดอนแก้ว
เช่ือมบ้านป่าง้ิว หมู่ท่ี 5
ต าบลท่าวังตาล 
อ าเภอสารภี  จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 890 เมตร

- 1,441,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ดอนแก้ว
ทต.ท่าวังตาล

- 576 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 577 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

784 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าเก็ดถี่ หมู่ท่ี 7 
ต าบลหนองผ้ึง 
เช่ือมบ้านกู่เสือ หมู่ท่ี 1 
ต าบลยางเน้ิง 
อ าเภอสารภี จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 850 เมตร

- 1,328,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองผ้ึง
ทต.ยางเน้ิง

785 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเชียงขาง หมู่ท่ี 7
ต าบลไชยสถาน 
อ าเภอสารภี 
เช่ือมบ้านศรีบัวเงิน หมู่ท่ี 2
ต าบลท่าศาลา  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 971 เมตร

- 1,231,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ไชยสถาน
ทต.ท่าศาลา

- 577 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 578 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

786 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปงใต้ หมู่ท่ี 1 
ต าบลบ้านปง 
เช่ือมบ้านดง - ห้วยเส้ียว 
หมู่ท่ี 11  ต าบลน้ าแพร่
อ าเภอหางดง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 430 เมตร

- 729,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.บ้านปง
ทต.หนองควาย 

ทต.น้ าแพร่พัฒนา

787 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท้าวค าวัง หมู่ท่ี 1  
ต าบลหางดง (เขต ทต.หางดง)
เช่ือมบ้านท้าวค าวัง  หมู่ท่ี 1 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.แม่ท่าช้าง)
อ าเภอหางดง จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 267 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4.50 เมตร 
ยาว 93 เมตร
ช่วงท่ี 3 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 89 เมตร
ช่วงท่ี 4 
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 35 เมตร

- 934,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.หางดง
ทต.แม่ท่าช้าง

- 578 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 579 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

788 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านป่าแงะ (บวกห้า) 
หมู่ท่ี 4  ต าบลหารแก้ว  
เช่ือมบ้านป่าแป-๋โรงวัว 
หมู่ท่ี 7 ต าบลหางดง 
เช่ือมบ้านแสนตอ 
หมู่ท่ี 6  ต าบลน้ าแพร่ 
อ าเภอหางดง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 590 เมตร

- 809,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หารแก้ว

ทต.แม่ท่าช้าง 
ทต.น้ าแพร่พัฒนา

789 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ชม.ถ. 1-0029
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)
บ้านต้นง้ิว หมู่ท่ี 2 
ต าบลสันผักหวาน 
เช่ือมบ้านจอมทอง หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านแหวน 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 8 เมตร 
ยาว 338 เมตร

- 1,597,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันผักหวาน
ทต.บ้านแหวน

- 579 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 580 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

790 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเปียง  หมู่ท่ี 13
ต าบลบ้านแม
เช่ือมบ้านหนองปึง๋
หมู่ท่ี 6  ต าบลยุหว่า
อ าเภอสันป่าตอง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- 799,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านแม
ทต.ยุหว่า

791 วางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพระเจา้ทองทิพย์ หมู่ท่ี 6
ต าบลบ้านกลาง
(เขต ทต.บ้านกลาง)
เช่ือมบ้านสันห่าว หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านกลาง
(เขต อบต.บ้านกลาง) 
อ าเภอสันป่่าตอง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 1 เมตร
จ านวน 
210 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 26 บ่อ

- 1,318,000 - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านกลาง
อบต.บ้านกลาง

- 580 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 581 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

792 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนเลียบคลองชลประทาน
บ้านร้องขุด หมู่ท่ี 10 
ต าบลแม่ก๊า 
เช่ือมบ้านดงป่าซาง 
หมู่ท่ี 6 ต าบลมะขุนหวาน 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 280 เมตร

- 1,130,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.แม่ก๊า
อบต.มะขุนหวาน

793 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านแสนคันธา หมู่ท่ี 2 
ต าบลทุ่งรวงทอง  
เช่ือมบ้านริมวาง หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านกาด 
เช่ือมบ้านทุ่งปี ๊หมู่ท่ี 5 
ต าบลทุ่งปี ๊
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 743 เมตร

- 983,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ทุ่งรวงทอง

อบต.ทุ่งปี๊
อบต.บ้านกาด

- 581 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 582 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

794 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปง หมู่ท่ี 9 
ต าบลบ้านกาด 
เช่ือมบ้านใหม่สวรรค์ หมู่ท่ี 7 
ต าบลดอนเปา 
อ าเภอแม่วาง จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 320 เมตร

- 1,254,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านกาด
อบต.ดอนเปา

795 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ท่ี 5, 
บ้านเด่นตะวันใต้ หมู่ท่ี 20, 
บ้านสบเต๊ียะ หมู่ท่ี 2 
ต าบลสบเต๊ียะ 
เช่ือมบ้านดอยแก้ว หมู่ท่ี 2  
ต าบลดอยแก้ว  
อ าเภอจอมทอง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 750 เมตร

- 2,383,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สบเต๊ียะ
ทต.ดอยแก้ว

- 582 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 583 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

796 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ลอง หมู่ท่ี 1 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
เช่ือมถนนเลียบแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติออบหลวง 
บ้านดอยค า หมู่ท่ี 8 
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 750 เมตร

- 2,360,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ท่าข้าม
อบต.หางดง

797 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปลง 1 หมู่ท่ี 2 
ต าบลมืดกา 
เช่ือมบ้านสันป่าด า หมู่ท่ี 6 
ต าบลดอยเต่า 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร

- 1,997,000 - - - ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ดอยเต่า

ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา

- 583 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 584 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

798 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยน้ าขาว 
(หย่อมบ้านปิสหลง) หมู่ท่ี 2
ต าบลม่อนจอง
อ าเภออมก๋อย
จงัหวัดเชียงใหม่
เช่ือมบ้านอูมวาบ หมู่ท่ี 1
ต าบลบ้านนา
อ าเภอสามเงา
จงัหวัดตาก

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 540 เมตร

- 2,354,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ม่อนจอง

อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
อบต.บ้านนา
อ.สามเงา
จ.ตาก

799 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก
สายทางแม่แจม่-บ้านพุย
บ้านแพม หมู่ท่ี 16
ต าบลช่างเค่ิง
เช่ือมบ้านปางหินฝน หมู่ท่ี 10
ต าบลปางหินฝน
อ าเภอแม่แจม่
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 0.40 เมตร
ยาว 445 เมตร
ลึก 0.70 เมตร

- 2,276,000 - - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ช่างเค่ิง

อบต.ปางหินฝน

- 584 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 585 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

800 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแจม่หลวง
(หย่อมบ้านนาเกล็ดหอย) หมู่ท่ี 6 
ต าบลแจม่หลวง
เช่ือมบ้านหนองเจด็หน่วย
(หย่อมบ้านห้วยบง) หมู่ท่ี 4
ต าบลบ้านจนัทร์
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 180 เมตร

- 1,050,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แจม่หลวง
อบต.บ้านจนัทร์

801 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ฮ่าง หมู่ท่ี 6 
ต าบลแม่สาว 
เช่ือมบ้านสันป่าเหียว หมู่ท่ี 7 
ต าบลสันต้นหม้ือ 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร

- - 1,200,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่สาว

อบต.สันต้นหม้ือ

- 585 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 586 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

802 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันห้าง  หมู่ท่ี 3 
ต าบลบ้านหลวง 
เช่ือมบ้านฮ่องห้าหลวง  หมู่ท่ี 5 
ต าบลแม่นาวาง 
อ าเภอแม่อาย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร

- - 1,200,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านหลวง
อบต.แม่นาวาง

803 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสวนดอก หมู่ท่ี 4 
ต าบลเวียง (เขต ทต.เวียงฝาง) 
เช่ือมบ้านสวนดอก หมู่ท่ี 4 
ต าบลเวียง (เขต อบต.เวียง) 
อ าเภอฝาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 419 เมตร
พร้อมปรับปรุงไหล่ทาง
และส่วนขยายพืน้ท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,514 เมตร

- - 1,335,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เวียงฝาง
อบต.เวียง

- 586 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 587 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

804 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยบอน
หมู่ท่ี 13 ต าบลเวียง 
อ าเภอฝาง 
เช่ือมบ้านสันป่าข่า หมู่ท่ี 9 
ต าบลแม่สาว 
อ าเภอแม่อาย
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 286 เมตร

- - 1,138,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.เวียง
อบต.แม่สาว

805 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านศรีดงเย็น หมู่ท่ี 3 
ต าบลศรีดงเย็น 
(เขต ทต.ไชยปราการ) 
เช่ือมบ้านศรีดงเย็น  หมู่ท่ี  3 
ต าบลศรีดงเย็น  
(เขต อบต.ศรีดงเย็น) 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

กว้าง 1.50 เมตร  
ลึก 1.70 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 

- - 1,464,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ไชยปราการ
อบต.ศรีดงเย็น

- 587 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 588 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

806 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสันดวงดี  หมู่ท่ี 1 
ต าบลแสนไห 
เช่ือมบ้านจอง หมู่ท่ี 2 
ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 260 เมตร

- - 1,045,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แสนไห
ร่วมกับทุก 
อปท.ใน

อ.เวียงแหง

807 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
ถนนเทศบาล ซอย 8 
บ้านแม่ก๊ะ หมู่ท่ี 8
ต าบลเชียงดาว 
(เขต ทต.เชียงดาว)
เช่ือมบ้านทุ่งหลุก หมู่ท่ี 9 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต อบต.เชียงดาว)
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

จ านวน 2 ช่วง ดังน้ี
ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 285 เมตร 
ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 265 เมตร

- - 829,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เชียงดาว
อบต.เชียงดาว

- 588 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 589 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

808 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหลวง หมู่ท่ี 4 - 
บ้านวังมะริว หมู่ท่ี 2 
ต าบลเมืองคอง 
เช่ือมบ้านนาเลา หมู่ท่ี 10 
ต าบลเชียงดาว 
อ าเภอเชียงดาว
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร

- - 1,348,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.เมืองคอง
อบต.เชียงดาว

809 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเชียงดาว หมู่ท่ี 6 
ต าบลเชียงดาว 
(เขต อบต.เชียงดาว)   
เช่ือมบ้านเชียงดาว 
ซอย 13 หมู่ท่ี 6 
ต าบลเชียงดาว
(เขต ทต.เชียงดาว) 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 280 เมตร

- - 1,040,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.เชียงดาว
ทต.เชียงดาว

- 589 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 590 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

810 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ขะปู หมู่ท่ี 3 - 
บ้านห้วยน้ าจาง หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง 
เช่ือมบ้านม่อนยะ หมู่ท่ี 13
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

จ านวน 2 ช่วง ดังน้ี
ช่วงท่ี 1 
กว้าง 6 เมตร
ยาว 117 เมตร 
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 6 เมตร     
ยาว 140 เมตร

- - 1,244,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ่อแก้ว

อ.สะเมิง
อบต.แม่วิน 
อ.แม่วาง

811 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าเกี๊ยะใน หมู่ท่ี 8 - 
บ้านแม่ยางห้า หมู่ท่ี 4 
ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง 
เช่ือมบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ท่ี 7
ต าบลแม่แดด 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 115 เมตร

- - 533,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ่อแก้ว

อ.สะเมิง
อบต.แม่แดด

อ.กัลยา
ณิวัฒนา

- 590 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 591 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

812 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าห้า หมู่ท่ี 5  - 
บ้านแม่สาย หมู่ท่ี 7 
ต าบลโหล่งขอด 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านห้วยน้ ากืน หมู่ท่ี 13  
ต าบลแม่เจดีย์ 
อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวัดเชียงราย

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 350 เมตร

- - 1,447,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.โหล่งขอด

อ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่

อบต.แม่เจดีย์ 
ต.แม่เจดีย์ 

อ.เวียงป่าเป้า 
จ.เชียงราย

813 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ท่ี 7 
ต าบลน้ าแพร่ 
เช่ือมบ้านม่วงหลวง หมู่ท่ี 10 
ต าบลเขื่อนผาก
อ าเภอพร้าว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- - 2,077,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.น้ าแพร่
อบต.เขื่อนผาก

- 591 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

814 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบก๋าย หมู่ท่ี 3  
ต าบลกื้ดช้าง 
อ าเภอแม่แตง
เช่ือมบ้านวังมะริว หมู่ท่ี 2 
ต าบลเมืองคอง 
อ าเภอเชียงดาว 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร 
ยาว  230  เมตร

- - 847,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.กึ้ดช้าง
อ.แม่แตง

อบต.เมืองคอง
อ.เชียงดาว

815 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่กะ หมู่ท่ี 3  
ต าบลแม่แตง 
เช่ือมบ้านป่าเส้า หมู่ท่ี 2 
ต าบลสันมหาพน 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง  6  เมตร 
ยาว  260 เมตร

- - 914,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่แตง
ทต.สันมหาพน

- 592 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

816 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่หอพระ 
เช่ือมบ้านป่าไผ่ หมู่ท่ี 4 
ต าบลช่อแล 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร 
ยาว  213  เมตร

- - 771,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.แม่หอพระ

ทม.เมือง
เมืองแกนพัฒนา

817 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านแพะพัฒนา หมู่ท่ี 8 
ต าบลสันมหาพน 
เช่ือมบ้านทุ่งสีทอง หมู่ท่ี 10 
ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร 
ยาว  250  เมตร

- - 851,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันมหาพน
ทต.จอมแจง้

- 593 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     
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   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

818 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ข้ามล าห้วยแม่ขะจาน
บ้านแม่ขะจาน  หมู่ท่ี 7 
ต าบลขี้เหล็ก 
เช่ือมบ้านสันป่ายาง หมู่ท่ี 2
ต าบลสันป่ายาง 
อ าเภอแม่แตง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง  7  เมตร   
ยาว  8  เมตร

- - 900,000 - - จ านวน (แห่ง) 1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.จอมแจง้

อบต.สันป่ายาง

819 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่สาหลวง ซอย 10 
หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่สา
เช่ือมบ้านท่าวัง หมู่ท่ี 5 
ต าบลริมใต้ 
อ าเภอแม่ริม 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

- - 2,054,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.แม่สา
ทต.แม่ริม

- 594 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 595 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

820 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านอ้อย หมู่ท่ี 1 ,
บ้านหนองปลามัน หมู่ท่ี 2 
ต าบลห้วยทราย 
เช่ือมบ้านใหม่จอมแตง หมู่ท่ี 11
ต าบลสันโป่ง 
อ าเภอแม่ริม
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 460 เมตร

- - 1,603,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ห้วยทราย

ทต.สันโป่ง

821 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่าใหม่อิ หมู่ท่ี 5 
ต าบลป่าแดด 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
เช่ือมบ้านท่าขี้ควาย หมู่ท่ี 1 
ต าบลสบแม่ข่า 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.50 เมตร

- - 3,578,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ป่าแดด
อบต.สบแม่ข่า

- 595 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 596 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

822 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านศรีวังธาร หมู่ท่ี 8 
ต าบลป่าไผ่  
เช่ือมบ้านแม่ฮักพัฒนา
หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 460 เมตร

- - 1,602,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ป่าไผ่
ทต.หนองแหย่ง

823 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเมืองวะ หมู่ท่ี 4  
ต าบลเมืองเล็น  
เช่ือมบ้านทุ่งข้าวตอก หมู่ท่ี 4 
ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร

- - 1,038,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เมืองเล็น

ทต.หนองแหย่ง

- 596 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 597 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

824 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านขัวโก หมู่ท่ี 4 
ต าบลสันป่าเปา 
เช่ือมบ้านเมืองเล็น หมู่ท่ี 2 
ต าบลเมืองเล็น 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 743 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 147 เมตร

- - 1,318,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันป่าเปา
ทต.เมืองเล็น

825 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดง หมู่ท่ี 6 
ต าบลเทพเสด็จ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
เช่ือมบ้านป๊อก หมู่ท่ี 1 
ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 365 เมตร

- - 1,395,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.เทพเสด็จ
อบต.ห้วยแก้ว

- 597 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 598 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

826 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ท่ี 7 
ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
เช่ือมบ้านสันต้นเปา หมู่ท่ี 1 
ต าบลสันป่าเปา 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 195 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 4 เมตร
ยาว 940 เมตร

- - 1,570,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.เชิงดอย

ทต.สันป่าเปา

827 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านลวงเหนือ หมู่ท่ี 4 
ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
เช่ือมบ้านดงเจริญชัย  หมู่ท่ี 6
ต าบลหนองแหย่ง 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 725 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 430 เมตร

- - 1,699,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ลวงเหนือ

ทต.หนองแหย่ง

- 598 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 599 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

828 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ชม.ถ. 1-0073
ถนน อบจ.เชียงใหม่ 
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ท่ี 7 
ต าบลแช่ช้าง - 
บ้านร้องก่องข้าวใต้  หมู่ท่ี 12 
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง
จงัหวัดเชียงใหม่  
เช่ือมบ้านช่างเพีย้น หมู่ท่ี 7
ต าบลบ้านธิ  อ าเภอบ้านธิ
จงัหวัดล าพูน

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 860 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร

- - 3,309,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บวกค้าง
จ.เชียงใหม่
ทต.บ้านธิ
จ.ล าพูน

829 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านออนกลางเหนือ หมู่ท่ี 11 
ต าบลออนกลาง 
เช่ือมบ้านดอนทราย หมู่ท่ี 8
ต าบลออนเหนือ 
อ าเภอแม่ออน
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 690 เมตร

- - 1,063,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ออนกลาง
อบต.ออนเหนือ

- 599 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 600 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

830 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านไชยสถาน หมู่ท่ี 1 
บ้านเทพาราม หมู่ท่ี 5 
บ้านสุพรรณ หมู่ท่ี 6
ต าบลป่าบง
เช่ือมบ้านหนองป่าแสะ 
หมู่ท่ี 1  ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 600 เมตร

- - 1,238,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ป่าบง
ทต.ชมภู

831 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านร่องกอก หมู่ท่ี 9 
ต าบลสารภี  
เช่ือมบ้านแม่สะลาบ
หมู่ท่ี 7 ต าบลชมภู 
อ าเภอสารภี  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 835 เมตร

- - 1,157,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.สารภี
ทต.ชมภู

- 600 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 601 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

832 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันป่ากว๋าว หมู่ท่ี 10
ต าบลท่าวังตาล 
เช่ือมบ้านสันต้นกอก หมู่ท่ี 3 
ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
ช่วงท่ี 3
กว้าง 5 เมตร
ยาว 230 เมตร
ช่วงท่ี 4 
กว้าง 5 เมตร
ยาว 290 เมตร

- - 1,604,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ท่าวังตาล
ทต.ดอนแก้ว

833 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
(ชม.ถ.104-01) 
บ้านถวาย  หมู่ท่ี 2 ต าบลขุนคง
เช่ือมบ้านป่าหมาก หมู่ท่ี 7 
ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 5 เมตร
ยาว 135 เมตร
ช่วงท่ี 2 
กว้าง 5.50 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
ช่วงท่ี 3 
กว้าง 7.50 เมตร 
ยาว 10 เมตร

- - 1,002,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.ขุนคง
ทต.บ้านแหวน

- 601 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 602 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

834 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สาย ชม.ถ. 1-0034 
(ถนน อบจ.เชียงใหม่) 
บ้านน้ าโท้ง หมู่ท่ี 2 
ต าบลสบแม่ข่า 
เช่ือมบ้านถวาย หมู่ท่ี 2  
ต าบลขุนคง 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

กว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.70 เมตร 
ยาว 220 เมตร

- - 1,137,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองแก๋ว
อบต.ขุนคง

835 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแพะขวาง หมู่ท่ี 3 
ต าบลน้ าแพร่ 
เช่ือมบ้านดงหลวง  หมู่ท่ี 6  
ต าบลหางดง 
อ าเภอหางดง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 4 เมตร
ยาว 290 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 5 เมตร 
ยาว 240 เมตร

- - 840,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.น้ าแพร่พัฒนา
ทต.แม่ท่าช้าง

- 602 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 603 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

836 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ล าเหมืองหลวง 
บ้านบวกครก หมู่ท่ี 2 
ต าบลหนองตอง 
เช่ือมบ้านวัวลาย หมู่ท่ี 7 
ต าบลหารแก้ว  อ าเภอหางดง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ป้องกันไม่ให้ถนน
    เสียหายจากน้ ากัดเซาะ
2. เพือ่ให้ประชาชนสัญจร 
    ไปมา สะดวก ปลอดภัย
3. เพือ่ให้การระบายน้ า
    เป็นไปอย่างสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 3 เมตร 
ยาว 56 เมตร
ลึก 2 เมตร 
ช่วงท่ี 2
กว้าง 3 เมตร
ยาว 210 เมตร
ลึก 2 เมตร

- - 4,834,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.หนองตอง

พัฒนา
ทต.หารแก้ว

837 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 9,
บ้านทุ่งสะโตก หมู่ท่ี 10 
ต าบลทุ่งสะโตก 
อ าเภอสันป่าตอง 
เช่ือมบ้านดอนปิน หมู่ท่ี 8 
ต าบลทุ่งรวงทอง 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 860 เมตร

- - 1,209,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ทุ่งสะโตก

อบต.ทุ่งรวงทอง

- 603 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 604 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

838 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ท่ี 9 
ต าบลมะขามหลวง  
เช่ือมบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ท่ี 9 
ต าบลทุ่งต้อม  
อ าเภอสันป่าตอง  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 550 เมตร

- - 978,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.มะขามหลวง
ทต.ทุ่งต้อม

839 ปรับปรุงผิวจราจร 
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สาย ชม.ถ.27-001 
บ้านไร่ หมู่ท่ี 5 ต าบลทุ่งต้อม
(เขต ทต.สันป่าตอง) 
เช่ือมบ้านไร่ หมู่ท่ี 5, 
บ้านศรีโพธ์ิงาม หมู่ท่ี 11, 
บ้านแม่กุ้งหลวง  หมู่ท่ี 6 
และบ้านสันจกิุ่ง หมู่ท่ี 7 
ต าบลทุ่งต้อม (เขต ทต.ทุ่งต้อม) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 480 เมตร

- - 1,059,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ทุ่งต้อม
ทต.สันป่าตอง

- 604 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 605 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

840 ก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าเหมือง แม่กุ้ง-ป่าลาน 
บ้านป่าลาน หมู่ท่ี 2 
ต าบลทุ่งต้อม 
(เขต ทต.ทุ่งต้อม) 
เช่ือมบ้านช่างกระดาษ หมู่ท่ี 1
ต าบลทุ่งต้อม
(เขต ทต.สันป่าตอง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

ลึก 3.20 เมตร 
ยาว 110 เมตร

- - 1,085,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทางท่ี
ก่อสร้าง

1. ถนนมีสภาพดีและ
    ปลอดภัยจากน้ ากัดเซาะ
2. ประชาชนสามารถใช้ 
    เส้นทางได้สะดวก 
    รวดเร็วและปลอดภัย
3. การระบายน้ าสะดวก 
    น้ าไม่ท่วมขัง

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.สันป่าตอง
ทต.ทุ่งต้อม

841 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมณฑา หมู่ท่ี 16  
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง 
เช่ือมบ้านแม่ลานค า หมู่ท่ี 6 
ต าบลสะเมิงใต้ 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 240 เมตร

- - 1,008,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

อบต.แม่วิน
อ.แม่วาง

ทต.สะเมิงใต้
อ.สะเมิง

- 605 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 606 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

842 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกาด หมู่ท่ี 5,
บ้านน้ าต้น หมู่ท่ี 6  
ต าบลบ้านกาด 
(เขต ทต.แม่วาง)
เช่ือมบ้านริมวาง หมู่ท่ี 7
ต าบลบ้านกาด 
(เขต อบต.บ้านกาด)
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร

- - 995,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แม่วาง
อบต.บ้านกาด

843 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านศรีดอนชัย หมู่ท่ี 5
ต าบลยางคราม
อ าเภอดอยหล่อ
เช่ือมบ้านดงแม่อาว หมู่ท่ี 7
ต าบลทุ่งรวงทอง
อ าเภอแม่วาง
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ปรับปรุงถนนท่ีช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงท่ี 1
กว้าง 4 เมตร
ยาว 268 เมตร
ช่วงท่ี 2
กว้าง 5 เมตร
ยาว 605 เมตร

- - 1,347,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.ยางคราม
อ.ดอยหล่อ

อบต.ทุ่งรวงทอง
อ.แม่วาง

- 606 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 607 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

844 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านท่ากอม่วง หมู่ท่ี 10 
ต าบลบ้านแปะ 
เช่ือมบ้านห้วยพัฒนา หมู่ท่ี 13
ต าบลแม่สอย 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 780 เมตร

- - 2,546,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
ทต.บ้านแปะ
ทต.แม่สอย

845 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เลียบแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
ออบหลวง 
บ้านแม่ลอง หมู่ท่ี 1 
ต าบลหางดง
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
เช่ือมบ้านดอยค า หมู่ท่ี 8
ต าบลหางดง 
(เขต อบต.หางดง)
อ าเภอฮอด
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 720 เมตร

- - 2,341,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ท่าข้าม
อบต.หางดง

- 607 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 608 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

846 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านง้ิวสูง หมู่ท่ี 6 
ต าบลโปงทุ่ง
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านกองวะเหนือ หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่ลาน 
อ าเภอล้ี 
จงัหวัดล าพูน

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 580 เมตร

- - 2,006,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.โปงทุ่ง
อ.ดอยเต่า
จ.เชียงใหม่

อบต.แม่ลาน 
อ.ล้ี 

จ.ล าพูน

847 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพะเบีย้ว หมู่ท่ี 11,
ต าบลสบโขง
อ าเภออมก๋อย
จงัหวัดเชียงใหม่
เช่ือมบ้านสบโขง หมู่ท่ี 10 
ต าบลแม่สวด
อ าเภอสบเมย
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 510 เมตร

- - 2,387,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สบโขง
อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่
อบต.แม่สวด

อ.สบเมย
จ.แม่ฮ่องสอน

- 608 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 609 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

848 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสบลอง หมู่ท่ี 5,
บ้านทุ่งแก หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ้านทับ 
เช่ือมบ้านนายางดิน หมู่ท่ี 12 
ต าบลกองแขก 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 136 เมตร

- - 572,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.บ้านทับ
อบต.กองแขก

849 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี 12,
บ้านแม่สะต๊อบ หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่ศึก 
เช่ือมบ้านแม่หงานน้อย หมู่ท่ี 1 
ต าบลปางหินฝน 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 103 เมตร

- - 528,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่ศึก

อบต.ปางหินฝน

- 609 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 610 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

850 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ท่ี 16,
บ้านแม่สะงะ หมู่ท่ี 15,
บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ท่ี 3 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจม่ 
เช่ือมบ้านบ่อแก้ว หมู่ท่ี 6 
ต าบลบ่อแก้ว 
อ าเภอสะเมิง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 120 เมตร

- - 570,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจม่
อบต.บ่อแก้ว 

อ.สะเมิง 

851 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่ตูม หมู่ท่ี 4 
ต าบลปางหินฝน 
อ าเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่ 
เช่ือมบ้านฟักทอง หมู่ท่ี 4 
ต าบลขุนแม่ลาน้อย 
อ าเภอแม่ลาน้อย 
จงัหวัดแม่ฮ่องสอน

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

- - 507,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ปางหินฝน

อ.แม่แจม่
จ.เชียงใหม่

อบต.ขุนแม่ลาน้อย
อ.แม่ลาน้อย 
จ.แม่ฮ่องสอน

- 610 - ย.1 (61 - 65) ประสานแผน     



- 611 -

   1. ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

852 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านกองแขก หมู่ท่ี 7
ต าบลกองแขก
เช่ือมบ้านแม่ยางส้าน หมู่ท่ี 8
ต าบลท่าผา
อ าเภอแม่แจม่
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร
ยาว 130 เมตร

- - 541,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.กองแขก

ทต.ท่าผา

853 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแม่แดดน้อย หมู่ท่ี 4 
ต าบลแม่แดด 
อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
เช่ือมบ้านแม่ชา หมู่ท่ี 2 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจม่  
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่พัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพือ่ลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
3. เพือ่ให้การขนส่ง
    ผลผลิตทางการเกษตร 
    มีความสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร  
ยาว 230 เมตร

- - 1,201,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนท่ีได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว
3. การขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความรวดเร็ว

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.แม่แดด

อ.กัลยาณิวัฒนา 
อบต.แม่นาจร

อ.แม่แจม่

556,728,700 389,887,900 376,335,200 145,013,900 58,956,700รวม
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   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกสระเก็บน ้ำ
และล้ำห้วยสำธำรณะ 
บ้ำนแปลง 5  หมู่ที่ 3  
ต้ำบลท่ำเด่ือ
(เขต ทต.ท่ำเด่ือ - มืดกำ)
เชื่อมบ้ำนแปลง 5 หมู่ที่ 3
ต้ำบลท่ำเด่ือ
(เขต อบต.ท่ำเด่ือ)
อ้ำเภอดอยเต่ำ 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้มีน ้ำใช้
    ในกำรอุปโภค บริโภค
    ท้ำกำรเกษตรและ 
    เลี ยงสัตว์
2. เพื่อขยำยล้ำน ้ำและ
    ก้ำจดัวัชพืช ท้ำให้
    กำรระบำยน ้ำสะดวก
    และป้องกันน ้ำท่วม

ขุดลอกล้ำห้วยสำธำรณะ
ช่วงที่ 1 
- กว้ำง 4 เมตร 
- ยำว 280 เมตร 
ช่วงที่ 2 
- กว้ำง 6 เมตร 
- ยำว 150 เมตร 
- ลึกเฉล่ียทั งหมด 
1 เมตร 
ขุดลอกสระเก็บน ้ำ 
- กว้ำงข้ำงละ 
41.50 เมตร 
และ 45 เมตร
- ยำวข้ำงละ 40 เมตร 
และ 60 เมตร 
- ขุดลึกเฉล่ีย 3 เมตร 
- ปริมำณดินขุด
รวมไม่น้อยกว่ำ 
40,500 ลูกบำศก์เมตร

1,414,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทำง
ที่ขุดลอก

1. มีน ้ำใช้ในกำรอุปโภค
    บริโภคท้ำกำรเกษตร 
    และเลี ยงสัตว์อย่ำง
    เพียงพอ
2. ล้ำน ้ำไม่ตื นเขิน 
    กว้ำงขึ น ไม่มีวัชพืช
    สำมำรถระบำยน ้ำ
    ได้อย่ำงสะดวก
    และป้องกันกำรเกิด
    น ้ำท่วม

ส้ำนักกำรช่ำง 
(ประสำนแผน)

ทต.ท่ำเด่ือ-มืดกำ
อบต.ท่ำเด่ือ

      1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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   1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      1.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ก่อสร้ำงคลองส่งน ้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้ำนสันม่วง หมู่ที่ 3 
ต้ำบลแม่ข่ำ (ทต.แม่ข่ำ) 
เชื่อมบ้ำนแม่ข่ำ หมู่ที่ 5 
ต้ำบลแม่ข่ำ (ทต.บ้ำนแม่ข่ำ) 
อ้ำเภอฝำง 
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อให้มีน ้ำใช้
    ในกำรอุปโภค บริโภค
    ท้ำกำรเกษตรและ 
    เลี ยงสัตว์
2. เพื่อขยำยล้ำน ้ำและ
    ก้ำจfัวัชพืช ท้ำให้
    กำรระบำยน ้ำ
    สะดวกและป้องกัน
    น ้ำท่วม

กว้ำง 1.2 เมตร 
ลึก 1.2 เมตร 
ยำว 200 เมตร
หนำ 0.15 เมตร

- - 1,216,000 - - ร้อยละ
ของระยะ
ทำงที่ก่อสร้ำง

1. มีน ้ำใช้ในกำรอุปโภค
    บริโภคท้ำกำรเกษตร 
    และเลี ยงสัตว์อย่ำง
    เพียงพอ
2. ล้ำน ้ำไม่ตื นเขิน 
    กว้ำงขึ น ไม่มีวัชพืช
    สำมำรถระบำยน ้ำ
    ได้อย่ำงสะดวก
    และป้องกันกำรเกิด
    น ้ำท่วม

ส้ำนักกำรช่ำง 
(ประสำนแผน)

ทต.แม่ข่ำ
ทต.บ้ำนแม่ข่ำ

1,414,000 - 1,216,000 - -รวม
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตกแต่งเมอืงด้วย
ไมด้อก ไมป้ระดับ 
และงานประติมากรรม

1. เพื่อเพิ่มความสวยงาม
    ให้กบัสถานที่ส าคัญและ
    แหล่งท่องเที่ยวของ
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
    และเสริมสร้างบรรยากาศ
    ของการท่องเที่ยว

ตกแต่งสถานที่ด้วยไมด้อก 
ไมป้ระดับ ป้ายประชาสัมพันธ ์   
กระถางพันธุไ์มน้านาชนิด   
วสัดุอปุกรณ์ประดับตกแต่งต่างๆ
เชน่ โคม ตุง ธง ดอกไมป้ระดิษฐ์
งานศิลปกรรมต่างๆ ฯลฯ   
ที่เหมาะสมกบัแนวความคิด
ให้สอดคล้องกบัสถานที่
เทศกาลหรือประเพณี
ศิลปวฒันธรรมล้านนา 
บริเวณส านักงาน อบจ.ชม.
พื้นที่ ถนน สถานที่ส าคัญ
ของจงัหวดัเชยีงใหม ่
เชน่ ถนน ทางแยกส าคัญ 
สถานที่ส าคัญ สถานที่
ท่องเที่ยว และพื้นที่ที่ส่งผลต่อ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในจงัหวดัเชยีงใหม่

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวนคร้ัง/
สถานที่ที่ได้รับ
การตกแต่ง

1. สถานที่ส าคัญและ
    แหล่งท่องเที่ยวของ
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    มคีวามสวยงามมากขึ้น
2. ส่งเสริมและกระตุ้น
    บรรยากาศของการ 
    ท่องเที่ยวของจงัหวดั
    เชยีงใหม่

ส านักการชา่ง

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000รวม

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1. สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 2. การสง่เสริมการเกษตร การผลติสนิค้าชุมชน การค้า การลงทุนสู่สากล
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
การเรียนรู้ประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

1. เพื่อสร้างความเขา้ใจ
    ในแนวคิดหลักปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพียง
2. เพื่อเพิ่มทักษะอาชพี
    ให้ประชาชนได้มคีวามรู้
    ความช านาญยิ่งขึ้น
3. เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และ
    ขอ้คิดเห็นในการพัฒนา
    อาชพีของประชาชน
4. เพื่อพัฒนาเครือขา่ย
    ในการขบัเคล่ือนตาม
    แนวเศรษฐกจิพอเพียง

 - จดัฝึกอบรมการพัฒนาอาชพี
   ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง
 - จดักจิกรรมด้านการส่งเสริม
   การพัฒนาอาชพีตามแนวทาง
   เศรษฐกจิพอเพียง
 - จดักจิกรรมนิทรรศการ
   ตามแนวทางเศรษฐกจิ
   พอเพียง

2,200,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม
แต่ละโครงการ
ทั้ง 25 อ าเภอ
ไมน่้อยกวา่
500 คน

1. ประชาชนที่เขา้ร่วมโครงการ
    มคีวามเขา้ใจตามปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพียง
2. ประชาชนน าความรู้ที่ได้รับ
    มาประยกุต์ใชใ้นการด าเนิน
    ชวีติ
3. มกีารแลกเปล่ียนความรู้
    และขอ้คิดเห็นในการพัฒนา
    อาชพีตามแนวทางเศรษฐกจิ
    พอเพียง
4. สามารถพัฒนาเครือขา่ย
    ในการขบัเคล่ือนปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพียง

ส านักปลัดฯ

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 ส่งเสริมและพัฒนาการกระจาย
สินค้าวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้การบริหารจดัการ
    ศูนยส่์งเสริมการท่องเที่ยวฯ 
    ให้เป็นไปอยา่งมรีะบบ 
    มปีระสิทธภิาพ 
    เกดิประโยชน์ต่อ
    ผู้ประกอบการ
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
    การกระจายสินค้า
    ผลิตภณัฑ์ชมุชนของ
    ผู้ประกอบการสาขา
    อาชพีต่าง ๆ  
3. เพื่อสร้างความเขม้แขง็
    ให้แกผู้่ประกอบการ
    ในการด าเนินกจิกรรม
    ได้อยา่งยั่งยนื
4. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
    เสริมสร้างประสบการณ์
    ให้แกค่ณะกรรมการ
    ศูนยส่์งเสริมฯ

 - บริหารจดัการศูนยส่์งเสริม
   การท่องเที่ยวและกระจาย
   สินค้าวสิาหกจิขนาดกลาง
   และขนาดยอ่มจงัหวดัเชยีงใหม ่
   อาทิ การจดัหาวสัดุ  ครุภณัฑ์
   ค่าปรับปรุงศูนยฯ์
 - ฝึกอบรม จดันิทรรศการ
   สนับสนุนการกระจาย
   สินค้าผลิตภณัฑ์ชมุชน
   ของผู้ประกอบการ
   สาขาอาชพีต่าง ๆ
 - พัฒนาองค์ความรู้
   เสริมสร้างประสบการณ์
   ในด้านต่าง ๆ ให้แก่
   คณะกรรมการศูนยส่์งเสริมฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน/กจิกรรม
ที่ส่งเสริม
การบริหาร
จดัการ
ศูนยส่์งเสริม
การท่องเที่ยวฯ

1. ศูนยส่์งเสริมฯ มกีารบริหาร
    จดัการอยา่งมรีะบบและมี
    ประสิทธภิาพ เกดิประโยชน์
    ต่อผู้ประกอบการ
2. ผู้ประกอบการสาขา 
    อาชพีต่าง ๆ สามารถกระจาย
    สินค้าไปสู่ตลาดอื่น ๆ ได้
3. สร้างความเขม้แขง็และ
    ความเชื่อมั่นในการด าเนิน
    กจิการให้แกผู้่ประกอบการ
    วสิาหกจิขนาดกลางและ
    ขนาดยอ่ม
4. คณะกรรมการศูนยส่์งเสริมฯ
    น าความรู้มาพัฒนาและ
    บริหารจดัการศูนยฯ์ 
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ประชาสัมพันธท์่องเที่ยว

โดยชมุชนบ้านถวาย สู่ตลาด
ประชาคมอาเซียน (Promotion
Project of Bann Tawai
Creative Villge Community
based tourism to ASEAN
Economic Community :
AEC)

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ ์
    ประวติัความเป็นมา 
    รวมถึงผลิตภณัฑ์สินค้า
    หัตถอุตสาหกรรมของ
    บ้านถวาย
2. เพื่อเป็นการพฒันา
    กระบวนการออกแบบ
    การผลิต การจ าหน่าย
    การส่งออก สินค้าของ
    บ้านถวายอย่างครบวงจร
    ตอบสนองความต้องการ
    ของลูกค้าทั่วโลก และมี
    ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น
    ต่อเนื่องทุกปี
3. เพื่อผลักดันให้เป็น
    แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ
    ที่ส าคัญของภาคเหนือ 
    ให้มีพื้นที่รองรับ
    นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น
    และสามารถท ากิจกรรม
    การท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
4. เพื่อพฒันาสินค้าของ
    บ้านถวายและ
    ผู้ประกอบการให้มี
    ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
    เศรษฐกิจอาเซียน

 - การอบรมด้านการพัฒนา
   ผลิตภณัฑ์ นวตักรรมใหม่
   สู่ตลาด AEC
 - กจิกรรมประกวดออกแบบ
   สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และ
   ประกวดถา่ยภาพบ้านถวาย
 - การแสดงผลิตภณัฑ์และ
   นวตักรรม
 - จดังานส่งเสริมการขาย
   ณ ยา่นการค้าพาณิชย์
   บ้านถวาย
           ฯลฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 200,000 1. จ านวน
นักท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
2. จ านวน
สินค้าที่
ส่งออกได้
มากขึ้น

1. สามารถประชาสัมพนัธ ์
    ประวติัความเป็นมา 
    รวมถึงผลิตภณัฑ์สินค้า
    หัตถอุตสาหกรรมของ
    บ้านถวาย
2. สามารถพฒันากระบวนการ
    ออกแบบ การผลิต การจ าหน่าย
    การส่งออก สินค้าของ
    บ้านถวายอย่างครบวงจร
    ตอบสนองความต้องการ
    ของลูกค้าทั่วโลกและ
    สร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ
    อย่างต่อเนื่อง
3. สามารถผลักดันให้เป็น
    แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะ
    ที่ส าคัญของภาคเหนือ 
    มีพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว
    ได้เป็นจ านวนมากและ
    สามารถท ากิจกรรม
    การท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
4. ผู้ประกอบการ
    สามารถพฒันาสินค้า
    ของบ้านถวายให้พร้อม
    เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
    อาเซียน AEC

ส านักปลัดฯ 
(อดุหนุน

ผู้ประกอบการ
ธรุกจิหัตถกรรม

บ้านถวาย)

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

ประชาสัมพันธท์่องเที่ยว
โดยชมุชนบ้านถวาย สู่ตลาด
ประชาคมอาเซียน (Promotion
Project of Bann Tawai
Creative Villge Community
based tourism to ASEAN
Economic Community :
AEC)

5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนธรุกจิ
    ชมุชน เกดิการสร้างงาน 
    กระจายรายได้ ส่งเสริม
    การส่งออก การท่องเที่ยว
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
6. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
    ศิลปหัตถกรรม ภมูปิัญญา
    ท้องถิ่น และงานแกะสลัก
    ที่มคุีณค่าทางศิลปะ
    ให้ด ารงอยู่สืบไป
7. เพื่อสร้างมาตรฐานใหม ่
    ในการออกแบบและพัฒนา
    สินค้าในอตุสาหกรรม
    ศิลปหัตถกรรมไทย

5. สามารถส่งเสริม 
    สนับสนุนธรุกจิชมุชน 
    เกดิการสร้างงาน 
    กระจายรายได้ ส่งเสริม
    การส่งออกของประเทศ
6. สามารถอนุรักษ์ สืบสาน
    ศิลปหัตถกรรม ภมูปิัญญา
    ท้องถิ่นและงานแกะสลัก
    ที่มคุีณค่าทางศิลปะให้
    ด ารงอยู่สืบไป
7. สามารถสร้างมาตรฐานใหม่
    ในการออกแบบและพัฒนา
    สินค้าในอตุสาหกรรม
    ศิลปหัตถกรรมไทย

ส านักปลัดฯ

3,550,000 3,950,000 3,950,000 3,950,000 3,800,000รวม
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กระตุ้นเศรษฐกจิและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

1. เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้จกั
    ภาพลักษณ์ที่ดีงาม
    ในวถิชีวีติและวฒันธรรม
    ล้านนา
2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิและ
    การท่องเที่ยวของ
    จงัหวดัเชยีงใหมใ่ห้พัฒนา
    และเติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง
3. เพื่อให้มกีจิกรรมส่งเสริม
    การท่องเที่ยวที่หลากหลาย
    เหมาะสมกบัแต่ละเทศกาล
    และสร้างความประทับใจ
    ให้แกน่ักท่องเที่ยว

1. จดักจิกรรมกระตุ้น
    เศรษฐกจิและส่งเสริม
    การท่องเที่ยวของ
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    ทั้งในระดับจงัหวดั
    ระดับประเทศ และ
    ต่างประเทศ
2. จดักจิกรรมเฉลิมฉลอง
    ที่เกี่ยวเนื่องกบัวฒันธรรม
    ของไทย
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
    ผ่านการจดังานเฉลิมฉลอง
    ประเพณีส่งท้ายปีเกา่
    ต้อนรับปีใหม่

17,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 1. ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม
2. จ านวน
กจิกรรมที่
ส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยว
ของจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. นักท่องเที่ยวรู้จกัเชยีงใหม่
    ในภาพลักษณ์ที่ดีงาม
    ในด้านวถิชีวีติและ
    วฒันธรรมล้านนา
2. เศรษฐกจิและการท่องเที่ยว
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
    มกีารขยายตัวและเติบโต
    ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
3. นักท่องเที่ยวสามารถ
    ร่วมกจิกรรมส่งเสริม
    การท่องเที่ยว
    ที่หลากหลาย 
    เหมาะสมกบัเทศกาล
    และมคีวามประทับใจ
    ในการท่องเที่ยวจงัหวดั
    เชยีงใหม่

ส านักปลัดฯ

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 ส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวของท้องถิ่น
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ด้านศิลปวฒันธรรม 
    ประเพณีอนัดีงาม
    ของท้องถิ่นใน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อให้การท่องเที่ยว
    ของท้องถิ่นในจงัหวดั
    เชยีงใหมเ่ป็นที่รู้จกัของ
    นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
    ชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อกระจายรายได้ให้
    ประชาชนในท้องถิ่น
    เพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อสร้างความร่วมมอื
    กบัท้องถิ่น/หน่วยงานอื่น
    ในด้านการส่งเสริม
    การท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวชาวไทย  
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
และประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ 
ในจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยการจดั
กจิกรรมด้านการท่องเที่ยว
ร่วมกบั อปท. หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป 
ตามความเหมาะสม
กบัสภาวการณ์ 
ทางด้านการท่องเที่ยว
ของจงัหวดัเชยีงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนกจิกรรม
ที่ส่งเสริม
การท่องเที่ยว
ระดับท้องถิ่น
ของจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. ศิลปวฒันธรรม ประเพณี
    อนัดีงามของท้องถิ่น
    ในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้รับ
    การอนุรักษ์และส่งเสริม
    ให้เป็นการท่องเที่ยวของ
    ท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื
2. นักท่องเที่ยวชาวไทย
    และชาวต่างชาติ รู้จกัและ
    ให้ความสนใจการท่องเที่ยว
    ท้องถิ่นของจงัหวดัเชยีงใหม่
    เพิ่มมากขึ้น
3. มกีารกระจายรายได้
    ด้านการท่องเที่ยวให้กบั
    ประชาชนในท้องถิ่น
    เพิ่มมากขึ้น
4. อปท./หน่วยงานอื่น
    ให้ความร่วมมอืในการพัฒนา
    การท่องเที่ยว

ส านักปลัดฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 จดัท ารถบุปผาชาติ
งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
    ประเพณี และแสดงถงึ
    ความงดงามตระการตา
    ของไมด้อกไมป้ระดับ
    นานาพันธุ ์
2. เพื่อเสริมสร้างการมี
    ส่วนร่วมระหวา่งภาครัฐ
    ภาคเอกชนและประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
    ด้านเศรษฐกจิและ
    การท่องเที่ยวของจงัหวดั
    เชยีงใหมใ่ห้เป็นศูนยก์ลาง
    การท่องเที่ยว สร้างรายได้
    ในระบบเศรษฐกจิของ
    จงัหวดัและประเทศ

จดัท ารถบุปผาชาติ
งานมหกรรมไมด้อกไมป้ระดับ
จงัหวดัเชยีงใหม ่พร้อมจดั
ขบวนแห่บุปผาชาติและอื่นๆ
ในงานมหกรรมไมด้อก
ไมป้ระดับของจงัหวดัเชยีงใหม่

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว
ในภาพรวม
ของกจิกรรม

1. ประชาชนร่วมกนัอนุรักษ์
    รูปแบบขนบธรรมเนียม
    ประเพณี และกจิกรรม
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
    ให้คงอยู่ต่อไป 
2. ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม
    ในการจดักจิกรรมซ่ึงจะ
    ส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมที่ดี
    ต่อกจิกรรมอื่นๆ ในอนาคต
3. จงัหวดัเชยีงใหมเ่ป็น
    ศูนยก์ลางการท่องเที่ยว
    และสามารถเพิ่มรายได้
    ในระบบเศรษฐกจิของ  
    จงัหวดัและประเทศ
    มากขึ้น

ส านักปลัดฯ

4 กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้
สถานที่ท่องเที่ยว
พระสถปูเจดียส์มเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
ต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
    ที่ส าคัญของอ าเภอ
    เชยีงดาว ให้พร้อมส าหรับ
    รองรับนักท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
    ให้กบัการท่องเที่ยว
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่

กอ่สร้างซุ้มประตูทางเขา้
สถานที่ท่องเที่ยว
พระสถปูเจดียส์มเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ์
ต าบลเมอืงงาย
อ าเภอเชยีงดาว
จงัหวดัเชยีงใหม่

2,000,000 - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100 %

1. พระสถปูฯ มทีัศนียภาพ
    และบรรยากาศที่ดี 
    เหมาะสมกบัการท่องเที่ยว 
2. นักท่องเที่ยวและประชาชน
    มสีถานที่ท่องเที่ยวและ
    พักผ่อนหยอ่นใจแห่งใหม่
    ที่มคีวามสวยงาม

ส านักการชา่ง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวน้ ารูตะเคียน
และส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ส านักสงฆถ์้ างาม
บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13 
ต าบลศรีดงเยน็  
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 4 เมตร   
ยาว 700 เมตร

- 952,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

6 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
อทุยานแห่งชาติดอยเวยีงผา 
บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 
ต าบลศรีดงเยน็ 
เชื่อมบ้านแมท่ะลบ หมู่ที่ 1 
ต าบลแมท่ะลบ 
อ าเภอไชยปราการ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

7 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกแมล่าด
บ้านแมห่าด หมู่ที่ 1 , 
บ้านนามน หมู่ที่ 7 
ต าบลเมอืงแหง 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

2 ขา้งทาง ขนาดไหล่ทาง
กวา้งขา้งละ 1 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,200,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

- 622 - ย.2 (61 - 65)     



- 623 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   2. ยทุธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

8 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 1
ต าบลเปียงหลวง 
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
โครงการพระราชด าริแปกแซม 
บ้านแปกแซม หมู่ที่ 6
ต าบลเปียงหลวง
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร     
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 1,950,000 1,950,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
โครงการพระราชด าริดอยด า
บ้านกองลมใหม ่หมู่ที่ 10
ต าบลเมอืงแหง
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

- ปี 2561 กวา้ง 6 เมตร 
  ยาว 500 เมตร        
- ปี 2562 กวา้ง 6 เมตร  
  ยาว 500 เมตร     
- ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร   
- ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
  ยาว 500 เมตร

1,950,000 2,042,000 2,103,000 1,950,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

10 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขา้มคลองชลประทาน 
เขา้สู่สถานที่ท่องเที่ยว 
อา่งเกบ็น้ าห้วยแกว้ 
บ้านห้วยแกว้ หมู่ที่ 3  
ต าบลแมแ่ฝก 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 20 เมตร

2,000,000 - - - จ านวน (แห่ง) นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

- 623 - ย.2 (61 - 65)     



- 624 -

   2. ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เขา้สู่สถานที่ท่องเที่ยว
อา่งเกบ็น้ าห้วยแกว้
บ้านห้วยแกว้ หมู่ที่ 3 
ต าบลแมแ่ฝก 
อ าเภอสันทราย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 780 เมตร

- 2,724,000 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
อทุยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง
บ้านเวยีงแหง หมู่ที่ 4 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง) 
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

489,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
น้ าตกแมห่าด 
บ้านแมห่าด หมู่ที่ 1 
ต าบลเมอืงแหง 
(เขต อบต.เมอืงแหง)
อ าเภอเวยีงแหง
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 110 เมตร

495,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 624 - ย.2 (61 - 65)     



- 625 -

   2. ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
       2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 1. กอ่สร้างห้องน้ าสาธารณะ

    กวา้ง 5 เมตร
    ยาว 6 เมตร
    จ านวน 1 หลัง

- - 600,000 - - ส านักการชา่ง

2. กอ่สร้างทางเดิน
    บล็อกซีเมนต์ปูพื้น
    กวา้ง 3.30 เมตร
    ยาว 200 เมตร

- - 428,000 - -

3. ปรับปรุงผิวทางหินคลุก
    บดอดัแน่น 
    กวา้ง 4 เมตร
    ยาว 690 เมตร

- - 587,000 - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณหนองน้ าป่าแง
บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 1 
บ้านปากทางสะลวง หมู่ที่ 7
ต าบลขี้เหล็ก
อ าเภอแมริ่ม 
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
    ท่องเที่ยวที่ส าคัญ
    ของจงัหวดั
    จดัเตรียมส่ิงอ านวย
    ความสะดวกรองรับ
    นักท่องเที่ยวและประชาชน
    ที่เขา้มาใชพ้ื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมกจิกรรม
    ทางด้านการท่องเที่ยว
    พัฒนาเศรษฐกจิและ
    สังคมในชมุชน
3. เพื่อให้เป็นชมุชนต้นแบบ
    ในการพัฒนา เสริมสร้าง
    คุณภาพชวีติที่ดีอยา่งยั่งยนื
    ให้กบัประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อสนับสนุนนโยบาย
    รัฐบาลเกี่ยวกบัโครงการ
    จติอาสา เพื่อการพัฒนา
    ล าน้ ากบัชวีติบนวถิี
    แห่งความพอเพียงฯ

ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในการใชพ้ื้นที่

1. บริเวณหนองน้ าป่าแง
    มส่ิีงอ านวยความสะดวก
    เพื่อรองรับกจิกรรมของ
    ประชาชนและนักท่องเที่ยว
    ที่เขา้มาใชป้ระโยชน์พื้นที่
2. พื้นที่ชมุชนโดยรอบได้รับ
    ประโยชน์จากการพัฒนา
    มสีภาพแวดล้อมที่เป็น
    ระเบียบ เหมาะสม
    ส าหรับการจดักจิกรรม
    ด้านการท่องเที่ยว
3. ประชาชนในพื้นที่
    มคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
    อยา่งยั่งยนื
4. สามารถสนับสนุน
    การด าเนินงาน
    ตามนโยบายรัฐบาลได้
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

- 625 - ย.2 (61 - 65)     



- 626 -

   2. ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
       2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์ 

ถนนเขา้สถานที่ท่องเที่ยว
แกง่แมงั่ด 
บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 4
ต าบลป่าไหน่ 
อ าเภอพร้าว 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,291,400 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

16 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
เส้นทางเขา้แหล่งท่องเที่ยววงัเยน็
บ้านแมป่่าขาง หมู่ที่ 10 
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 
ต าบลออนเหนือ 
อ าเภอแมอ่อน 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร

- 1,250,800 - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

17 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
ถนนเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
บริเวณสะพานแขวนเชื่อมใจ
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1
ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร

- 1,269,800 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 626 - ย.2 (61 - 65)     
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   2. ยทุธศาสตร์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
       2.3 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

18 ปรับปรุงถนนพาราดินซีเมนต์
ถนนสายเขา้โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยด า 
บ้านนามน หมู่ที่ 7
ต าบลเมอืงแหง
อ าเภอเวยีงแหง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

 กวา้ง 6 เมตร
 ยาว 1,100 เมตร

- 1,311,200 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

19 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay
ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต
เขา้สู่แหล่งท่องเที่ยวน้ ารูตะเคียน
และส่งเสริมพระพทธศาสนา
ส านักสงฆถ์้ างาม
บ้านถ้ าตับเตา หมู่ที่ 13
ต าบลศรีดงเยน็ อ าเภอไชยปราการ
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกน่ักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภยัและ
ลดอบุัติเหตุในการเดินทาง

 กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 950 เมตร

1,980,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อยา่งสะดวกและปลอดภยั

ส านักการชา่ง

- 627 - ย.2 (61 - 65)     
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   2. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่อุทยานแห่งชาติ
ดอยเวียงผา บ้านหนองป่าซาง
หมู่ที่ 8  ต าบลศรีดงเย็น 
อ าเภอไชยปราการ  
จงัหวัดเชียงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กว้าง  6 เมตร  
ยาว 5,200 เมตร

20,280,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ศรีดงเย็น

ร่วมกับทุก
อปท. ใน

อ.ไชยปราการ

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าสู่น  าตกแม่ลาด
บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 
เชื่อมบ้านสามปู หมู่ที่ 2 
ต าบลแสนไห 
อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวัดเชียงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร

1,990,000 - - - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.แสนไห
ร่วมกับทุก อปท.
ใน อ.เวียงแหง

22 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
น  าตกสายหมอก
บ้านห้วยส้มสุก หมู่ที่ 7
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม
จงัหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ในพื นที่ให้มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จงัหวัดเชียงใหม่

- ปรับปรุงถนน
  โดยการปูตัวหนอน
   กว้าง 7 เมตร 
  ยาว 150 เมตร 
- ก่อสร้างห้องน  า
  สาธารณะ
  จ านวน 1 หลัง
- ปูคอนกรีตตัวหนอน
  บริเวณลาดจอดรถ
- ปูตัวหนอนบริเวณ
  ลานหน้าน  าตก

2,310,000 - - - - ความพึงพอใจ
ของ
นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.สะลวง

ร่วมกับทุก อปท.
ใน อ.แม่ริม

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

- 628 - ย.2(61-65)ประสานแผน    
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   2. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและทีผ่่านมา

23 ปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียมเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
อ าเภอสันป่าตอง 
โดยการก่อสร้างบันได
ลงสระอ่างเก็บน  า
หนองสะเรียม ต าบลยุหว่า 
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ของพื นที่ให้มีทัศนียภาพ
ที่สวยงามและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จงัหวัดเชียงใหม่

จ านวน 2 ด้าน 
ด้านที่ 1(ฝ่ังซ้าย)
กว้าง 20 เมตร 
ยาว 4.70 เมตร 
ด้านที่ 2(ฝ่ังขวา)
กว้าง 20 เมตร 
ยาว 4.70 เมตร

- 1,585,000 - - ความพึงพอใจ
ของ
นักท่องเที่ยว

สถานที่มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
มีทัศนียภาพที่สวยงาม
สามารถกระตุ้นและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของ
จงัหวัดเชียงใหม่

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)

ทต.ยุหว่า
ร่วมกับทุก อปท.

ในเขต อ.สันป่าตอง

24 ปรับปรุงผิวจราจร
แบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุดอยน้อย 
บ้านดอยน้อย หมู่ที่ 11
ต าบลดอยหล่อ
อ าเภอดอยหล่อ
จงัหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กว้าง 6 เมตร
ยาว 550 เมตร

- 1,351,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ น

ส านักการช่าง 
(ประสานแผน)
อบต.ดอยหล่อ

ร่วมกับทุก อปท.
ใน อ.ดอยหล่อ

57,794,000 43,877,200 33,818,000 28,000,000 26,050,000รวม

- 629 - ย.2(61-65)ประสานแผน    
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจดัการโรงงานท าปุ๋ยหมกั
จากของเหลือใช้

1. เพื่อให้สามารถบริหาร
    จดัการโรงงานท าปุ๋ยหมกั
    จากของเหลือใชไ้ด้อยา่ง
    มปีระสิทธภิาพ
2. เพื่อลดผลกระทบต่อ
    ประชาชนและส่ิงแวดล้อม
    บริเวณพื้นที่โครงการ

บริหารจดัการโรงงาน
ท าปุ๋ยหมกัจากของเหลือใช้
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000 30,000,000 จ านวน อปท. 
ที่ประสาน
ความร่วมมอื
ไมน่้อยกวา่ 
15 แห่ง

1. สามารถบริหารจดัการ
    โรงงานท าปุ๋ยหมกัจากของ
    เหลือใช้
2. ลดผลกระทบต่อประชาชน
    และส่ิงแวดล้อมบริเวณ
    พื้นที่โครงการ

ส านักการชา่ง

2 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม จากโรงงานท า
ปุ๋ยหมกัจากของเหลือใช้

เพื่อติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
จากโรงงานท าปุ๋ยหมกั
จากของเหลือใชแ้ละ
สามารถก าหนดมาตรการ
ในการแกไ้ขปัญหาที่เกดิ
จากโรงงานฯ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินการ
โรงงานท าปุ๋ยหมกัฯ เชน่ 
ตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ตรวจวดัคุณภาพน้ าเสีย
ตรวจวดัคุณภาพน้ า ฯลฯ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มกีารติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม
จากโรงงาน
ท าปุ๋ยหมกัฯ
ไมน่้อยกวา่ 
3 คร้ัง/ปี

ทราบผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อมที่เกดิ
จากโรงงานท าปุ๋ยหมกั
จากของเหลือใชแ้ละ
สามารถก าหนดมาตรการ
ในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่เกดิจากโรงงานฯ

ส านักการชา่ง

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มให้สมบรูณโ์ดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรม

แบบ ผ.02 

- 630 - ย.3 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผ.02 

3 ยอ่ยกิ่งไมใ้บไมแ้ละเศษวสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร

1. เพื่อลดปัญหาการเผากิ่งไม้
    ใบไม ้และเศษวสัดุเหลือทิ้ง
    ทางการเกษตรในพื้นที่
    เกษตรกรรมและพื้นที่โล่ง
2. เพื่อลดปัญหาหมอกควนั
    มลพิษทางอากาศ
    ในภาพรวมของจงัหวดั
    เชยีงใหม่

ให้บริการยอ่ยกิ่งไมใ้บไม้
และเศษวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรแกป่ระชาชน
และหน่วยงานในพื้นที่ที่มี
อตัราการเผาสูง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน อปท.
ที่ประสาน
ความร่วมมอื
ในการยอ่ย
กิ่งไมใ้บไมฯ้
ไมน่้อยกวา่
10 แห่ง

1. การเผากิ่งไมใ้บไม ้และ
    เศษวสัดุเหลือทิ้งทางการ
    เกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม
    และพื้นที่โล่งลดลง
2. ลดปัญหาหมอกควนั
    มลพิษทางอากาศ
    ในภาพรวมของจงัหวดั
    เชยีงใหม่

ส านักการชา่ง

4 ท าปุ๋ยหมกัจากกิ่งไมใ้บไม้
และเศษวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร

เพื่อน ากิ่งไมใ้บไมแ้ละเศษวสัดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาท าเป็น
ปุ๋ยหมกัแทนการน าไปเผา
ท าให้ปัญหามลพิษทางอากาศ
ของจงัหวดัเชยีงใหมล่ดลง

ปุ๋ยหมกัจากกิ่งไมใ้บไม้
และเศษวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน อปท.
ที่ อบจ.ชม.
ประสาน
ความร่วมมอื
ในการท า
ปุ๋ยหมกัจาก
กิ่งไมใ้บไมฯ้
ไมน่้อยกวา่ 
10 แห่ง

ปริมาณการเผากิ่งไมใ้บไม้
และเศษวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรลดลง 
ท าให้ปัญหามลพิษทางอากาศ
ของจงัหวดัเชยีงใหมล่ดลง

ส านักการชา่ง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม แบบ ผ.02 

5 ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน การบริหารจดัการ
ขยะมลูฝอย

1. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในการจดัการขยะชมุชน
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    น าความรู้ที่ได้รับ
    จากการฝึกอบรม ดูงาน
    ไปใชใ้นการบริหารจดัการ
    ขยะอยา่งมปีระสิทธภิาาพ
3. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มกีารแลกเปล่ียน
    ความคิดเห็นและ
    ประสบการณ์
    จากการฝึกอบรม
    ดูงาน มาใชใ้นการบริหาร
    จดัการขยะได้อยา่งถกูวธิี

ผู้บริหาร ขา้ราชการ 
พนักงานจา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
และบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ประชาชน 
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
จ านวนไมน่้อยกวา่ 50 คน

1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ผู้เขา้อบรม
มคีวามพึงพอใจ
ในทุกด้าน 70%
2. ผู้เขา้อบรม
ตามโครงการไม่
น้อยกวา่ 70%

1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในการบริหารจดัการขยะ
    ได้อยา่งถกูต้อง
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
    จากการฝึกอบรม ดูงาน
    ไปใชใ้นการบริหารจดัการ
    ขยะอยา่งมปีระสิทธภิาพ
3. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    ได้มแีนวคิด และหลักการ
    จดัการขยะมาปรับใชใ้นพื้นที่
    ได้อยา่งถกูวธิี

ส านักการชา่ง
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3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การจดัการของเสียอนัตราย
จากชมุชน จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อก าจดัของเสีย
   อนัตรายอยา่งถกูต้อง
   ตามหลักวชิาการ 
2. เพื่อสร้างการมส่ีวนรวมของ
    ทุกภาพส่วนในการก าจดั
    ของเสียอนัตราย

ก าจดัของเสียอนัตรายจากชมุชน
25 อ าเภอ 
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ปริมาณ
ของเสีย
อนัตราย
ชมุชนได้รับ
การก าจดั
ถกูต้องตาม
หลักวชิาการ

1. ขอเสียอนัตราย
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
    ถกูก าจดัอยา่งถกูต้อง
    ตามหลักวชิาการ
2. ทุกภาคส่วนในจงัหวดั
    เชยีงใหมม่ส่ีวนร่วม
    ในการก าจดัของเสีย
    อนัตราย

ส านักการชา่ง

7 ฝึกอบรมการจดัการของเสีย
อนัตรายจากชมุชน

1. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    เกี่ยวกบัการลดปริมาณ
    ของเสียอนัตราย
    ที่แหล่งก าเนิด  
    การคัดแยกและการเกบ็
    รวบรวมและขนส่ง
    ไปก าจดัอยา่งถกูต้อง
    ตามหลักวชิาการ
2. เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของ
    ทุกภาคส่วนในการก าจดั
    ของเสียอนัตราย

ผู้บริหาร ขา้ราชการ 
พนักงานจา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
และบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ประชาชน
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
จ านวน 25 อ าเภอ 210 อปท.
แห่งละไมน่้อยกวา่ 3 คน

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ
ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 50

1. ผู้เขา้ฝึกอบรมมคีวามรู้
    ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
    การลดปริมาณของเสีย
    อนัตรายที่แหล่งก าเนิด 
    การคัดแยก และการเกบ็
    รวบรวม และขนส่งไป
    ก าจดัอยา่งถกูต้อง
    ตามหลักวชิาการ
2. ทุกภาคส่วนในจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มส่ีวนร่วมในการ
    ก าจดัของเสียอนัตราย

ส านักการชา่ง

31,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 44,000,000รวม

   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักในการดูแล
รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจติส านึกและ
ความตระหนักให้แก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในการดูแลรักษา อนุรักษ์ 
และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

จดักจิกรรมรณรงค์ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ อบรม สัมมนา
นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้งจดัท า
ส่ือในรูปแบบต่างๆ เชน่  
ป้ายประชาสัมพันธ ์ แผ่นพับ
โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์  
แผ่น CD-ROM ฯลฯ

5,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1. จ านวนคร้ัง
ที่ อบจ. จดั
กจิกรรมหรือ
โครงการ
รณรงค์ฯ
2. มผู้ีเขา้ร่วม
กจิกรรม
ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

ประชาชนทุกภาคส่วน
มจีติส านึกและความตระหนัก
ถงึความส าคัญในการดูแล
รักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักการชา่ง

5,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000รวม

   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกต้นไมเ้พิ่มพื้นที่สีเขยีว
เพื่อลดภาวะโลกร้อน

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีว
    ให้แกเ่มอืงเชยีงใหม่
2. เพื่อลดภาวะโลกร้อน

จดักจิกรรมปลูกต้นไม้
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนต้นไม้
ที่ปลูก ปีละ
2,000 ต้น

1. จงัหวดัเชยีงใหมม่พีื้นที่
    สีเขยีวเพิ่มขึ้นท าให้เกดิ
    สภาพแวดล้อมที่ดี 
2. สภาวะโลกร้อนลดลง

ส านักการชา่ง

2 แปลงสาธติปลูกผักสวนครัว 
บริเวณโรงงานท าปุ๋ยหมกัจากของ
เหลือใช้

เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ
ให้ผู้ที่สนใจน าไปใชใ้นชวีติ
ประจ าวนั

จดัท าแปลงสาธติปลูกผัก
สวนครัวบริเวณโรงงาน
ท าปุ๋ยหมกัจากของเหลือใช้

100,000 - - - - จ านวนผู้สนใจ
ศึกษาดูงาน
แปลงสาธติ
ปลูกผักสวน
ครัวฯ

ประชาชนผู้สนใจมคีวามรู้
ความเขา้ใจจากรูปแบบ
แปลงสาธติและสามารถน าไป
ประยกุต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั

ส านักการชา่ง

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

   3. ยทุธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      3.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เครือขา่ยการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและพัฒนามรดก
ทางวฒันธรรมล้านนาและ
เมอืงประวติัศาสตร์เชยีงใหม่
(The Sacred City of 
Chiang Mai)

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    เครือขา่ยความร่วมมอื
    การอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน
    และพัฒนามรดก
    ทางวฒันธรรมล้านนา
    และประวติัศาสตร์
    เชยีงใหมอ่นัศักด์ิสิทธิ์
    และทรงคุณค่า
    ให้โดดเด่นเป็นสากล
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนา
    เมอืงเชยีงใหมสู่่เมอืง
    มรดกโลก
3. เพื่อพลิกฟื้น เรียนรู้
    วฒันธรรมล้านนาและ
    ประวติัศาสตร์เชยีงใหม่
    ให้เกดิความภาคภมูใิจและ
    สืบสานคุณค่าความเป็น
    ล้านนา
4. เพื่อแสดงความเคารพ
    สักการะแด่บรรพชน
    ผู้สถาปนาเมอืงเชยีงใหม่

1. จดัพิธรี าลึกประวติัศาสตร์
    และเคารพสักการะ
    แด่บรรพชนในวาระ
    ครบรอบอายเุมอืงเชยีงใหม่
2. เครือขา่ยในการอนุรักษ์
    ฟื้นฟูและสืบสาน
    วฒันธรรม ประเพณีและ
    วถิชีวีติล้านนาเต็มพื้นที่
3. การพัฒนาแหล่งมรดก 
    สถาปัตยกรรมและ
    ภมูทิัศน์ทางวฒันธรรม
    ล้านนาและเมอืง
    ประวติัศาสตร์เชยีงใหม่
    สู่การน าเสนอคุณค่า
    เป็นแหล่งมรดกโลก

600,000 500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนโครงการ
กจิกรรมที่
ให้การส่งเสริม
สนับสนุน
การอนุรักษ์
และสืบทอด
มรดกทาง
ศิลปวฒันธรรม
ภมูปิัญญา
ท้องถิ่นล้านนา
ในพื้นที่

1. สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟู
    และพัฒนาแหล่งมรดก
    ทางวฒันธรรมล้านนาและ
    ประวติัศาสตร์เชยีงใหม่
    อนัศักด์ิสิทธิแ์ละทรงคุณค่า
    ให้โดดเด่นเป็นสากล    
2. มคีวามพร้อมในการ
    น าเสนอเมอืงเชยีงใหม่
    ขึ้นทะเบียนมรดกโลก
3. สามารถน าความรู้ที่ได้
    มาจดัการแหล่งมรดกโลก
    และเมอืงศักด์ิสิทธิไ์ด้อยา่ง
    มปีระสิทธภิาพ

ส านักการศึกษาฯ

      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 4.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสบืสานศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1.สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 3. การเสริมสร้างสงัคมให้มีคุณภาพ คงอัตลกัษณท์างวฒันธรรม

แบบ ผ.02 

- 636 - ย.4 (61 - 65)     
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 สนับสนุนและส่งเสริม
กจิกรรมทางศาสนา
ของจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
    กจิกรรมทางศาสนา
    ของจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
    ได้ยดึหลักประพฤติตน
    ตามค าส่ังของศาสดา
    เพื่อให้มชีวีติที่สงบสุข  
3. เพื่อรักษา สืบสานและ
    เผยแพร่กจิกรรมทางศาสนา
    ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จกัและ
    ยดึถอืปฏบิัติใชเ้ป็น
    เคร่ืองยดึเหนี่ยวจติใจ 
    ให้ประพฤติตนเป็นคนดี
    อยู่ร่วมกนัในสังคม
    อยา่งเป็นสุข

1. ประชาชนในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. องค์กรและเครือขา่ย
    ทางศาสนาในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ
    ต่างประเทศ

- 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. โครงการ/
กจิกรรมที่
สนับสนุน
ส่งเสริม
ได้ทั่วถงึ
ครอบคลุม
ทุกอ าเภอ 
2. มอีงค์กร
และเครือขา่ย
ทางศาสนา
ร่วมด าเนินงาน
ในทุกพื้นที่
ทั้งระดับอ าเภอ
และจงัหวดั

1. กจิกรรมที่ส าคัญทาง
    ศาสนาได้รับการปฏบิัติ
    สืบทอดต่อไป 
2. ประชาชนมเีคร่ืองยดึเหนี่ยว
    จติใจมแีนวประพฤติปฏบิัติ
    ตนที่ดีงาม

ส านักการศึกษาฯ

   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 637 - ย.4 (61 - 65)     
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   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 สนับสนุนและส่งเสริม
กจิกรรมทางวฒันธรรม
และประเพณีที่ส าคัญ
ของจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    กจิกรรมทางวฒันธรรม
    และประเพณีและร่วม
    อนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู
    วฒันธรรมประเพณีที่
    ส าคัญของท้องถิ่น
    วถิล้ีานนาและชนเผ่า 
2. เพื่อเสริมสร้าง
    ความภาคภมูใิจ
    ในความหลากหลาย
    ทางวฒันธรรมวถิชีวีติ
    ล้านนาและชนเผ่า
    ในเชยีงใหม ่
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    เครือขา่ยเฝ้าระวงั
    ทางวฒันธรรมท้องถิ่น
    และการขบัเคล่ือนสู่สังคม
    และวฒันธรรมอาเซียน
    และโลก

1. ประชาชนในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. องค์กรและเครือขา่ย
    ทางวฒันธรรมประเพณี  
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
    และต่างประเทศ

- 5,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. โครงการ/
กจิกรรมที่
สนับสนุน
ส่งเสริม
ได้ทั่วถงึ
ครอบคลุม
ทุกอ าเภอ 
2. มอีงค์กร
และเครือขา่ย
ทางวฒันธรรม
ประเพณี  
ร่วมด าเนินงาน
ในทุกพื้นที่
ทั้งระดับอ าเภอ
และจงัหวดั

1. กจิกรรมทางวฒันธรรม
    ประเพณีที่ส าคัญของ
    ท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
    ฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสาน
    ให้คงอยู่ต่อไป  
2. กจิกรรมที่ส าคัญทาง
    ขนบธรรมเนียมประเพณี
    ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
    ล้านนาได้รับการปฏบิัติ
    สืบทอดต่อไป 
3. มกีารขบัเคล่ือนสู่สังคม
    และวฒันธรรมอาเซียน
    และโลก

ส านักการศึกษาฯ
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   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 ป๋าเวณีปี๋ใหมเ่มอืงเจยีงใหม่ 1. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
    วฒันธรรมประเพณีที่ดีงาม
    ของท้องถิ่น  
2. เพื่อเป็นการแสดงออก
    ถงึความรักความกตัญญู
    กตเวทีต่อผู้มพีระคุณ
    และผู้ที่เคารพนับถอื
    และเพื่อความเป็นสิริมงคล
    แกช่วีติของพุทธศาสนิกชนที่ดี
3. เพื่อสืบทอดป๋าเวณี
    ปี๋ใหมเ่มอืงอนัเป็น
    เอกลักษณ์ของล้านนา 
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
    ของจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ
    พฤติกรรมที่เหมาะสม
    ของนักท่องเที่ยว
    ชาวต่างชาติ  
5. เพื่อส่งเสริมการซ้ือขาย
    สินค้าพื้นเมอืงสินค้า
    หัตถกรรมและอื่นๆ
    อนัเป็นผลิตภณัฑ์ของ
    นักลงทุนในจงัหวดัเชยีงใหม่

ประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่
และนักท่องเที่ยว
ประมาณ 100,000 คน

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โครงการ/
กจิกรรมที่
สนับสนุน
ส่งเสริม 
กอ่ให้เกดิ
ประโยชน์
หลายด้าน  
2. มอีงค์กร
และเครือขา่ย
ทางวฒันธรรม
ประเพณี
ร่วมด าเนิน
งานอยา่ง
หลากหลาย

1. ประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้มส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์
    สืบสานวฒันธรรมประเพณี
    อนัดีงามของท้องถิ่น
    ให้คงอยู่ต่อไป  
2. ประชาชนคนล้านนา
    ได้แสดงออก ถงึความรัก
    ความกตัญญูกตเวที 
    ต่อผู้มพีระคุณและ
    ผู้ที่เคารพนับถอื
    ได้รับความเป็นสิริมงคล
    แกช่วีติและเป็น
    พุทธศาสนิกชนที่ดี  
3. เป็นการส่งเสริม
    การท่องเที่ยวในเทศกาล
    ปีใหมใ่ห้กบัจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
4. การซ้ือขายสินค้าพื้นเมอืง
    ผลิตภณัฑ์ชมุชนสินค้า 
    OTOP อตุสาหกรรม
    ขนาดยอ่ม และอื่นๆ  
    จ าหน่ายได้ดี เป็นประโยชน์
    ต่อผู้ค้าขายและนักลงทุน

ส านักการศึกษาฯ
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   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 ประเพณีเดือนยี่เป็งเชยีงใหม่ 1. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม 
    ประเพณีเดือนยี่เป็ง 
    และสืบสานประเพณี 
    เดือนยี่เป็งให้คงอยู่สืบไป 
2. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมใหม่
    แกว่ยัรุ่นในการแสดงออก
    และร่วมกจิกรรมอยา่ง
    สร้างสรรค์ ตลอดจน
    สนุกสนานกบัวฒันธรรม
    ประเพณีเดือนยี่เป็ง
    โดยปราศจากเคร่ืองด่ืม
    แอลกอฮอล์  
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
    และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
    ให้กบัจงัหวดัเชยีงใหม่

ประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่
และนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 
ประมาณ 30,000 คน/วนั

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โครงการ/ 
กจิกรรมที่
สนับสนุน
ส่งเสริมกอ่ให้
เกดิประโยชน์
หลายด้าน   
2. มอีงค์กร
และเครือขา่ย
ทางวฒันธรรม
ประเพณี 
ร่วมด าเนินงาน
อยา่งหลากหลาย

1. ประชาชนจงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้ร่วมกนัสืบสานประเพณี
    ยี่เป็งให้คงอยู่สืบต่อไป    
2. วยัรุ่นได้แสดงออกและ
    ร่วมกจิกรรมอยา่งสร้างสรรค์  
    ตลอดจนสนุกสนาน
    กบัวฒันธรรมประเพณี
    เดือนยี่เป็งโดยโดยปราศจาก
    เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
3. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่ม
    มากขึ้นและจงัหวดัเชยีงใหม่
    มภีาพลักษณ์ที่ดี  
    เร่ืองประเพณีวฒันธรรม
    และการเป็นเมอืงน่าอยู่
    น่าท่องเที่ยวอนัดับต้นๆ
    ของโลก

ส านักการศึกษาฯ
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   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 สนับสนุนและส่งเสริม
กจิกรรมทางภมูปิัญญาท้องถิ่น
ที่ส าคัญของจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    กจิกรรมของเครือขา่ย
    ศูนยก์ารเรียนรู้ทางภมูปิัญญา
    ท้องถิ่น ความรู้ด้านวถิชีวีติ
    ล้านนาและชนเผ่า
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. เพื่อเสริมสร้างความภาคภมูใิจ
    ในความหลากหลาย
    ทางภมูปิัญญาท้องถิ่น
    วถิชีวีติล้านนาและชนเผ่า
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่  
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    เครือขา่ยการเฝ้าระวงั
    ทางภมูปิัญญาท้องถิ่น
    ที่ส าคัญ 
4. เพื่อพัฒนาแหล่งมรดก
    สถาปัตยกรรมและภมูทิัศน์ 
    ทางวฒันธรรมล้านนา
    และเมอืงประวติัศาสตร์
    เชยีงใหมสู่่การน าเสนอ
    คุณค่าเป็นแหล่งมรดกโลก

1. ประชาชนในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
2. องค์กรและเครือขา่ย
    ทางภมูปิัญญาท้องถิ่น
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
    และต่างประเทศ

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. โครงการ/
กจิกรรม
ที่สนับสนุน
ส่งเสริม
ได้ทั่วถงึ
ครอบคลุม
ทุกอ าเภอ  
2. มอีงค์กร
และเครือขา่ย
ทางภมูปิัญญา
ร่วมด าเนินงาน
ในทุกพื้นที่
ทั้งระดับอ าเภอ
และจงัหวดั

1. กจิกรรมทางภมูปิัญญา
    ท้องถิ่นที่ส าคัญของ
    เชยีงใหมไ่ด้รับการอนุรักษ์
    ฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสาน
    ให้คงอยู่ต่อไป   
2. กจิกรรมที่ส าคัญทาง
    ภมูปิัญญาท้องถิ่นที่เป็น
    เอกลักษณ์ของล้านนา
    ได้รับการปฏบิัติสืบทอดต่อไป
3. มกีารขบัเคล่ือนสู่สังคม
    และวฒันธรรมอาเซียน
    และโลก

ส านักการศึกษาฯ
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   4. ยทุธศาสตร์ที่ 4 การศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณแีละภมูิปญัญาท้องถ่ิน
      4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 ประชาสัมพันธเ์ชยีงใหม่
เครือขา่ยเมอืงสร้างสรรค์
และการเป็นเมอืงมรดกโลก
ของ UNESCO 
ทางส่ือสาธารณะ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การเป็นเครือขา่ยเมอืง
สร้างสรรค์ด้าน Craft and
folk art และการเขา้สู่การ
เป็นเมอืงมรดกโลกของจงัหวดั
เชยีงใหมเ่ป็นที่รับรู้ในวงกวา้ง

1. สาธารณะชนได้รับรู้
    ความเป็นเครือขา่ย
    เมอืงสร้างสรรค์และ
    การเขา้สู่ความเป็น
    เมอืงมรดกโลกของ
    UNESCO ของ
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เศรษฐกจิด้านการท่องเที่ยว
    และห่วงโซ่ต่าง ๆ มอีตัรา
    การเติบโตจากจ านวน
    ที่เพิ่มขึ้นของคนที่เขา้มาเที่ยว
    หรือเยอืนจงัหวดัเชยีงใหม่

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
คนที่มา
เที่ยว/เยอืน
จงัหวดั
เชยีงใหม่
2.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้น
ของอตัราการ
เติบโต
ของเศรษฐกจิ
จ.เชยีงใหม่

1. ดึงดูดนักท่องเที่ยว/
    ผู้คนให้มาเที่ยวและเยอืน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เศรษฐกจิจงัหวดัเชยีงใหม่
    มอีตัราการเติบโตท าให้
    ประชาชนมรีายได้ครัวเรือน
    เพิ่มมากขึ้นยกระดับ
    คุณภาพชวีติ

ส านักปลัดฯ

600,000 30,500,000 32,500,000 32,500,000 32,500,000รวม
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1 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏรูิป
การศึกษาเชยีงใหมเ่ชงิพื้นที่

1. เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
    ปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่
    เชงิพื้นที่ในรูปแบบภาคี
    เครือขา่ย
2. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน
    ความคิดเห็นและก าหนด
    ยทุธศาสตร์การศึกษา
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
    (War room)
3. เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
    ทางการศึกษาและ
    ยกระดับคุณภาพ
    ทางการศึกษาตามศักยภาพ
    ผู้เรียนอยา่งหลากหลาย

1. นักเรียนระดับการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม ่
    จ านวน 350,000 คน
2. ส่งเสริมและพัฒนาภาคี
    เครือขา่ยเชยีงใหม ่
    เพื่อการปฏรูิปการศึกษา
    เชงิพื้นที่ อาทิ 
    - ประชมุสัมมนาระดม
      แนวคิด/ทรัพยากร
    - ส่ือสารเพื่อการร่วมเรียนรู้
    - ศึกษา วจิยั เพื่อพัฒนา
    - ส านักเลขานุการภาคี ฯ
    - ติดตามและประเมนิผล
3. จดัต้ังสภาการศึกษา
    จงัหวดัเชยีงใหมห่รือ
    คณะกรรมการที่เรียกชื่อ
    อยา่งอื่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
    การจดักจิกรรม/โครงการ
    ตามแนวทางการปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหมเ่ชงิพื้นที่

5,000,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การปฏรูิป
การศึกษา
เชยีงใหม่
เชงิพื้นที่
ประสบ
ความส าเร็จ
และเป็น
แมแ่บบใน
การปฏรูิป
การศึกษา
ให้กบั
หน่วยงาน
อื่นๆ
ที่รับผิดชอบ
ด้านการ
ศึกษา

1. การศึกษาจงัหวดัเชยีงใหม่
    มมีาตรฐานทัดเทียมกนั
    มเีอกลักษณ์และอตัลักษณ์
    เชยีงใหม่
2. เด็กและเยาวชน
    มคุีณภาพและศักยภาพ
    ในการศึกษาต่อและ
    การประกอบอาชพี
    สู่การเป็นพลเมอืง
    ที่เขม้แขง็ในการพัฒนา
    เชยีงใหมใ่นอนาคต

ส านักการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 5. การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1.สง่เสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน และ 3. การเสริมสร้างสงัคมให้มีคุณภาพ คงอัตลกัษณท์างวฒันธรรม

      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อสร้างความเขม้แขง็
ของลูกเสือชาวบ้าน
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ
    และเจตคติด้านกจิการ
    ลูกเสือให้กบักลุ่มลูกเสือ
    ชาวบ้านในจงัหวดั
    เชยีงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
    ของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
    ในการชว่ยกนัพัฒนา
    สังคม

กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
ในจงัหวดัเชยีงใหม่

1,000,000 - - - - จดัโครงการ
สนับสนุน
ส่งเสริมการ
ด าเนินงาน
ของกลุ่ม
ลูกเสือ
ชาวบ้าน
1 คร้ัง

1. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
    มคีวามรู้ ทักษะ เจตคติ
    ที่ดีต่อการท ากจิกรรม
    ของกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน 
2. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน
    มส่ีวนร่วมในการชว่ยเหลือ
    และพัฒนาจงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 เสริมสร้างการเรียนรู้
และทักษะชวีติของเด็กและ
เยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่

3,000,000 2,320,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เด็กเยาวชน
เชยีงใหมม่ี
กจิกรรม
สร้างสรรค์
ในภาพรวม
ระดับ
จงัหวดั
เชยีงใหม่
2. มกีารสร้าง
เครือขา่ย
ความร่วมมอื
ระหวา่ง
สถาบัน
หน่วยงาน

1. จงัหวดัเชยีงใหม่
    มศูีนยก์ลางการท างาน
    การประสานงาน ส่งเสริม
    สนับสนุนการพัฒนาเด็ก
    และเยาวชนของจงัหวดั
    เชยีงใหมอ่ยา่งเป็น
    รูปธรรมและยั่งยนื
2. มกีารพัฒนาองค์ความรู้
    ทักษะ ประสบการณ์
    ที่ส าคัญให้เด็กและ
    เยาวชน
3. เด็กและเยาวชน
    เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้
    และประสบการณ์ที่เป็น
    ประโยชน์และน าไปใช้
    ให้เกดิประโยชน์ต่อการ
    จดักจิกรรมสร้างสรรค์
4. มกีารพัฒนาเด็ก
    เยาวชนและประชาชน
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
    ตามแผนยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหม ่ระยะ 4 ปี
    (พ.ศ. 2559 - 2562)

ส านักการศึกษาฯ1. ส่งเสริมสนับสนุน
    และพัฒนาด าเนินการ
    กลุ่มเด็กและเยาวชน
    จงัหวดัเชยีงใหม ่ดังนี้
    - จดัต้ังและพัฒนา
      กลุ่มเด็กและเยาวชน
      จงัหวดัเชยีงใหม่
      ในรูปแบบ "ศูนยเ์ยาวชน"
      กลุ่มโซน 3 โซน         
      (เหนือ กลาง และใต้)
    - จดักจิกรรม ส่งเสริม
      สนับสนุน และพัฒนาเด็ก
      และเยาวชนในเขตจงัหวดั
      เชยีงใหม่
2. จดัซ้ือครุภณัฑ์และ
    วสัดุ (ปี 2561)
    ในการให้บริการเด็ก
    เยาวชน และประชาชน
    ที่มาใชบ้ริการศูนยเ์ยาวชน
    อบจ.เชยีงใหม่
3. ค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้ง
    สนับสนุนการด าเนินงาน
    ของศูนยฯ์

1. เพื่อเป็นศูนยก์ลางของเด็ก
    และเยาวชนจงัหวดั
    เชยีงใหมใ่นการด าเนินงาน
    ด้านการส่งเสริม สนับสนุน
    และพัฒนาตลอดจนป้องกนั
    และแกไ้ขปัญหา เด็กและ
    เยาวชนในทุกระดับ
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน
    การพัฒนาการเรียนรู้
    ทักษะชวีติให้กบัเด็ก
    และเยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมการจดักจิกรรม
    พื้นที่สร้างสรรค์ เปิดโอกาส
    ให้เด็กและเยาวชนได้
    แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น
    ความรู้และความสามารถ
    ตามความถนัดและสนใจ
    รวมทั้งการรายงาน
    สถานการณ์เด็กและเยาวชน
    ในสังคมที่เกดิขึ้น
    ตามความจริง
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
    เชยีงใหมต่ามยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหม ่ระยะ 4 ปี
    (พ.ศ. 2559 - 2562)
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 อบรมผู้ปกครองนักเรียน
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียน
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    พฤติกรรมเด็กและสามารถ
    ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
    ตามชว่งวยัได้
2. เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ
    ในบทบาทและทัศนคติ
    ในการจดัการศึกษา
    เพื่อชวีติและการมงีานท า
    เพื่อการปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหม่
3. เพื่อสร้างความร่วมมอื
    ระหวา่งโรงเรียนและ
    ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็ก
    รับทราบกลไกปัญหา
    และพัฒนาการเด็ก
    ตามชว่งวยั

อบรมให้ความรู้แกผู้่ปกครอง
นักเรียนของสถาบันการศึกษา
ทุกประเภท ทุกสังกดัในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม ่จ านวน
110,000 คน

5,000,000 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ผู้ปกครอง
ที่เขา้ร่วม
อบรม 
ร้อยละ 
80 ขึ้นไป

1. ผู้ปกครองนักเรียน
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ที่ถกูต้อง สามารถดูแลเด็ก
    ได้อยา่งเหมาะสม
2. ผู้ปกครองเขา้ใจในบทบาท
    และมทีัศนคติใหมใ่นการจดั
    การศึกษาเพื่อชวีติฯ
3. โรงเรียนและผู้ปกครอง
    มคีวามร่วมมอืในการพัฒนา
    เด็กร่วมกนัอยา่งต่อเนื่อง
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การเรียนรู้ การพัฒนา
    ทักษะและคุณภาพชวีติ
    ประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การจดักจิกรรมทาง
    การศึกษาในระบบ
    นอกระบบและตามอธัยาศัย
    ขององค์กรเครือขา่ย
    ทางการศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
    การจดัการเรียนการสอน
    โดยใชส่ื้ออปุกรณ์
    เทคโนโลยทีางการศึกษา
4. เพื่อเสริมสร้างโอกาส
    การเขา้ถงึแหล่งเรียนรู้
    และวถิกีารเรียนรู้ที่ดี
    มมีาตรฐานแกเ่ด็ก
    เยาวชนและประชาชน
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน
    นักศึกษา ประชาชน
    ทั่วไป ในจงัหวดัเชยีงใหม่
2. เครือขา่ยองค์กรและ
    สถาบันทางการศึกษา
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
     และต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
    โครงการตามแนวทาง
    ปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหมเ่ชงิพื้นที่

19,883,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.จ านวน
กจิกรรม/
โครงการ
ที่ส่งเสริม
สนันสนุน
การศึกษา
ทั้ง 3 ระบบ
อยา่งทั่วถงึ
ทุกพื้นที่และ
ทุกชว่งวยั
2. ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา
ภาพรวม
จงัหวดัสูงขึ้น
อยา่งต่อเนื่อง

1. ประชาชนมทีักษะ
    การเรียนรู้และทักษะชวีติ
    เป็นพลเมอืงเชยีงใหม่
    ที่มศัีกยภาพ
2. ประชาชนในจงัหวดั
    เชยีงใหม ่ได้รับการพัฒนา
    และส่งเสริมการศึกษา
    ทั้งในระบบ นอกระบบ
    และตามอธัยาศัย
3. มส่ืีอ อปุกรณ์ เทคโนโลยี
    ทางการศึกษาและ
    แหล่งเรียนรู้ที่สามารถ
    สนับสนุนการจดัการเรียน
    การสอนได้อยา่งมี
    ประสิทธภิาพและ
    หลากหลาย
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 ขบัเคล่ือนการปฏรูิปการศึกษา
เชยีงใหมสู่่โรงเรียนในสังกดั

๑. เพื่อเสริมสร้างจติส านึก 
    ความตระหนักและ
    กระบวนทัศน์ใหม่
    (Mindset) ตามแนวทาง
    ปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่
    สู่การน าไปปฏบิัติ
    ในโรงเรียนอยา่งเป็น
    เอกภาพ
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
    กลไกการบริหารจดัการ
    และการนิเทศติดตาม 
    และสร้างวฒันธรรม
    การเรียนรู้ร่วมกนัตาม
    แนวทางและเป้าหมาย
    การขบัเคล่ือนการปฏรูิป
    การศึกษาและมาตรฐาน
    การศึกษาที่ก าหนด
๓. เพื่อสร้างความเขม้แขง็
    ของเครือขา่ยและการมี
    ส่วนร่วมปฏรูิปการศึกษา
    และพัฒนาโรงเรียนในสังกดั

จดัระบบกลไกในการขบัเคล่ือน
ปฏรูิปการศึกษาสู่โรงเรียน
ในสังกดั อาทิ
 - พัฒนาระบบการวางแผน
   ก าหนด เป้าหมาย งบประมาณ
   และทรัพยากรเพื่อการศึกษา
   ของโรงเรียน
 - พัฒนาระบบเครือขา่ยขอ้มลู
   สารสนเทศและการส่ือสาร
 - จดัต้ังคณะกรรมการ
   ขบัเคล่ือนตามระบบและ
   นโยบายการปฏรูิปการศึกษา
 - จดัอบรม สัมมนา
   เชงิปฏบิัติการและพัฒนา
   ทีมงาน
 - จดัรณรงค์ ส่ือสาร ประชา
   สัมพันธข์อ้มลูสู่สาธารณะ
 - จดัส่งเสริมการบริหาร
   จดัการองค์กรเครือขา่ย
   ผู้จดัการศึกษาและ
   แหล่งการเรียนรู้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. บุคลากร
ที่มีความเข้าใจ
และร่วมคิด
ร่วมท างาน
ด้านการปฏิรูป
การศึกษา
ร้อยละ 80
2. ระดับ
การรับรู้
และการมี
ส่วนร่วม
อยูใ่นระดับ
มากขึ้น
ร้อยละ 80
3. ระดับ
ความพึงพอใจ
ในกลไก
การบริหาร
การนิเทศก ์
ติดตามและ
การใช้
งบประมาณ
เกดิประโยชน์
คุ้มค่า

1. โรงเรียนในสังกดัและ
    ส านักการศึกษา ศาสนา
    และวฒันธรรม มกีลไก
    การเรียนรู้ร่วมกนั
    ในการขบัเคล่ือนการปฏรูิป
    การศึกษาสู่การปฏบิัติ 
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ 
    และมส่ีวนร่วม 
2. มกีารเชื่อมโยงเครือขา่ย
    การปฏรูิปการศึกษาร่วมกนั
    ทุกระดับและหนุนเสริม
    ความเขม้แขง็ให้แกภ่าคี
    เชยีงใหมเ่พื่อการปฏรูิป
    การศึกษา
3. มอีงค์ความรู้ใหม่ๆ  ที่เกดิ
    จากการปฏบิัติงานร่วมกนั
    และมกีารายงาน
    สู่สาธารณะ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
    สถานศึกษาที่สอดคล้อง
    กบับริบทของโรงเรียน
2. เพื่อยกระดับการจดั
    การเรียนการสอน
    ตามแนวทางปฏรูิป
    การศึกษา
3. เพื่อยกระดับการบริหาร
    จดัการด้วยคุณภาพ
    พัฒนาศักยภาพของ
    องค์กรให้ได้มาตรฐาน
    สอดคล้องเหมาะสม
    กบับริบทของตนเอง

จดัส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน
สังกดั 4 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนมกีารพัฒนา
    หลักสูตรและการสอน
    ที่ส่งเสริมการพัฒนา
    ผู้เรียนให้มศัีกยภาพ
    ตามปณิธานการปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม ่โดยใช้
    สารสนเทศรอบด้านของ
    โรงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนา
2. ผู้บริหารและครูสามารถ
   บริหารจดัการและจดัการ
   เรียนการสอนได้ตามมาตรฐาน
    ตลอดจนมโีอกาสเขา้ร่วม
    กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
    ทั้งในและต่างประเทศ
3. นักเรียนมสีมรรถนะ
    ส าคัญตามหลักสูตร
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
    พุทธศักราช 2541

700,000 700,000 - - - ร้อยละของ
นักเรียน
ที่ผ่านการ
ประเมนิ
สมรรถนะ
ส าคัญตาม
หลักสูตร
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 
2541

1. โรงเรียนมกีารพัฒนา
    หลักสูตรและการสอน
    ที่ส่งเสริมการพัฒนา
    ผู้เรียนให้มศัีกยภาพ
    ตามปณิธานการปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม่
    โดยใชส้ารสนเทศรอบด้าน
    ของโรงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนา
2. ผู้บริหารมคีวามสามารถ
    ในการบริหารจดัการศึกษา
    ได้ตามมาตรฐาน
3. ครูผู้สอนมคีวามรู้
    ความสามารถ
    ในการจดัการเรียนรู้ที่เน้น
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
    ใชส่ื้อนวตักรรมและการวจิยั 
    เพื่อพัฒนาผู้เรียน
    อยา่งต่อเนื่อง  
4. นักรียนมคีวามรู้และ
    สมรรถนะส าคัญ
    ตามหลักสูตร     
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

8 เสริมสร้างอตัลักษณ์และ
ศักยภาพนักเรียน
อบจ.เชยีงใหม่

๑. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง 
    ทัศนคติกรอบคิดแบบเติบโต
    ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
    การพัฒนา/ผลิตส่ิงใหม่ๆ
    ที่ท้าทาย
๒. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
    คุณภาพนักเรียนให้มี
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    ตามชว่งวยัและมาตรฐาน
    คุณภาพการศึกษา
    อยา่งทั่วถงึ
๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
    และอตัลักษณ์แห่ง
    การสร้างสรรค์
    แกน่ักเรียนกลุ่มแกนน า
    ด้านต่างๆ

๑. ส่งเสริมการเขา้ร่วมกจิกรรม 
    ทางวชิาการและพัฒนา
    นักเรียนกบัองค์กร/
    เครือขา่ย/กรมส่งเสริม ฯ
    ในระดับจงัหวดั/ภาค/  
    ประเทศ/ต่างประเทศ
๒. จดัส่งเสริมพัฒนาอตัลักษณ์
    ท้องถิ่นคุณลักษณะและ
    ขดีความสามารถทางการ
    เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
    (3R7C) ของนักเรียน
    ทุกระดับ
๓. ส่งเสริมศักยภาพเครือขา่ย 
    แห่งความสร้างสรรค์
    แกเ่ครือขา่ยกลุ่มนักเรียน
    แกนน าด้านต่างๆ อาทิ 
    สภานักเรียน นักเรียนจติอาสา
    นักเรียนทุน อบจ. 
    นักเรียนคนเกง่ 
    นักเรียนเถา้แกน่้อย ฯลฯ 
    ตลอดจนนักเรียนที่มี
    ความต้องการพิเศษ

1,000,000 1,100,000 - - - 1. ร้อยละของ
นักเรียน/ผู้เข้าร่วม
โครงการที่ได้รับ
ประโยชน์จาก
การเสริมสร้าง
อตัลักษณ์และ
ศักยภาพนักเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
เชียงใหม่
2. ร้อยละ
ของนักเรียน
ที่มีผลงาน/
โครงงาน/
รางวลัจากการ
ใฝ่เรียนรู้
ด้วยศักยภาพ
ของตนเอง
3. จ านวน
เครือข่าย
นักเรียนแกนน า
ด้านต่างๆ 
ที่ร่วมคิด
ร่วมพัฒนา
อยา่งหลากหลาย

๑. นักเรียนมค่ีานิยมอนัดีงาม
    และทัศนคติที่ดีต่อ
    การเรียนรู้แนวใหม่
    เพื่อชวีติและสัมมาชพี
๒. นักเรียน อบจ.เชยีงใหม่
    มอีตัลักษณ์และอจัฉริยภาพ
    ความสามารถเป็นพลเมอืง
    เชยีงใหมท่ี่เติบโต
    เป็นผู้ใหญ่สามารถต่อยอด
    การท างานและการเรียนรู้
    ได้ตลอดชวีติ

ส านักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 ส่งเสริมการจดัการศึกษา
และเรียนรู้ตลอดชวีติในชมุชน
ท้องถิ่น

๑. เพื่อส่งเสริมเครือขา่ยและ
    การพัฒนาการบริหาร
    โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนาท้องถิ่น
    ของโรงเรียนในสังกดั 
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่(SBMLD)
๒. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม
    ทางการศึกษาและ
    แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการ
    พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
    พอเพียงและภมูปิัญญา
    ท้องถิ่น
๓. เพื่อส่งเสริมบทบาท
    สถานศึกษาในการ
    จดัการศึกษาตลอดชวีติ
    ทั้ง 3 รูปแบบ ให้ชมุชน
    ผู้ปกครองและเด็ก เยาวชน

๑. ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมและ
    พัฒนาเครือขา่ย
    คณะกรรมการสถานศึกษา
    บุคลากรทางการศึกษา 
    ผู้ปกครอง นักเรียน 
    และศิษยเ์กา่โรงเรียน
    ในสังกดั แนวทางการปฏรูิป
    การศึกษาของจงัหวดั
    เชยีงใหม่
๒. ส่งเสริมและพัฒนา
    สภาพแวดล้อมทาง
    การศึกษาและแหล่งเรียนรู้
    ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
    พอเพียงและภมูปิัญญา
    ท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนา
    และให้ความรู้ทักษะ
    ที่จ าเป็นในการด ารงชวีติ
    ทักษะอาชพีและทักษะ
    ความเป็นพลเมอืงเชยีงใหม่
    แกผู้่ปกครอง  ชมุชนและ
    ประชาชนในพื้นที่

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 ๑. จ านวน
โรงเรียนที่น าแผน
SBMLD อยา่ง
มีประสิทธภิาพ
๒. จ านวน
แหล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอก
สถานศึกษาทีมี
การใช้บริการ
๓. จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
บุคลากร
ทางการศึกษา
และผู้ปกครอง
นักเรียน
โรงเรียนในสังกดั
อบจ.เชียงใหม่
ที่เข้าร่วมเครือข่าย
สามารถท างาน
อยา่งมี
ประสิทธภิาพและ
สอดคล้อง
กบัแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา

๑. สถานศึกษาในสังกดั
    องค์การบริหารส่วนจังหวดั
    เชียงใหม่ น าการบริหาร
    โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนาท้องถิ่น    
    (SBMLD) มาใช้ได้
    อยา่งมีประสิทธภิาพ
๒. นักเรียนและประชาชน
    สามารถใช้แหล่งเรียนรู้
    ทั้งในและนอกสถานศึกษา
    ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
     และต่อเนื่องตลอดชีวติ
3. โรงเรียนในสังกดัทั้ง 
    4 แห่ง สามารถจัด
    การศึกษา ทั้ง 3 รูปแบบ
    เพื่อแกป้ัญหาและ
    ตอบสนองต่อความต้องการ
    ของประชาชนในการพัฒนา
    ท้องถิ่นได้อยา่งยัง่ยนื

ส านักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

10 ส่งเสริมการปฏรูิปการเรียนรู้
สู่ทักษะศตวรรษที่ 21
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

๑. เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
    การจดัการศึกษาตลอดชวีติ 
    และการเรียนรู้สู่ชวีติจริง
    ในโรงเรียนและชมุชน
    ให้ทั่วถงึกลุ่มผู้เรียน
    ทุกชว่งวยั ในเขตพื้นที่
    บริการของโรงเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ
    ในการพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษาและกจิกรรม
    การเรียนรู้ของเด็กและ
    เยาวชนในสถานศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ
    การใชส่ื้อเทคโนโลยี
    สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
    ของครูและนักเรียนอยา่ง
    สร้างสรรค์และหลากหลาย

๑. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
    ในการจดัการเรียนรู้
    โดยใชส่ื้อนวตักรรม
    เทคโนโลย ีเครือขา่ยสังคม
    online และแหล่งการเรียนรู้
    ในโรงเรียนและชมุชน อาทิ
    - ส่งเสริมศูนยก์ารเรียนรู้ 
      ส าหรับเด็กปฐมวยั
      ให้ครบทุกโรงเรียน
    - ส่งเสริมการเรียนรู้
      โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
      (BBL)
    - ส่งเสริมการผลิต
      งานสร้างสรรค์
      ด้วยวทิยาศาสตร์และ
      เทคโนโลยี
๒. ส่งเสริมการคัดกรองขอ้มลู
    ผู้เรียนโรงเรียนในสังกดั
    เพื่อส่งเสริมพัฒนาและ
    การเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษ
    ที่ ๒๑ และสัมมาชพี

1,000,000 1,000,000 - - - 1. ร้อยละของ
จ านวนครูผู้น า
การเปล่ียนแปลง
ในบทบาทใหม่
โดยส่งเสริม
การเรียนรู้ 
สร้างแรง
บันดาลใจ
ดึงศักยภาพ
ปลูกฝังความคิด
สร้างสรรค์และ
เตรียมทักษะ
ความรู้ใน
ศตวรรษใหม่
ให้กบันักเรียน
2. ร้อยละ
ของจ านวน
นักเรียนที่มี
โครงงานที่
เกดิจากการ
ลงมือท า
ด้วยตนเอง
ร้อยละ 50
ขึ้นไปในแต่ละ
โรงเรียน

๑. เกดิการปฏรูิปการเรียนรู้
    ในโรงเรียนทั้งระบบ
    ผ่านกจิกรรมและ
    แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๒. นักเรียนมทีักษะพื้นฐาน
    ในการเรียนรู้ยคุใหม่
    ด้วยตนเองรอบด้าน
    โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี
    สารสนเทศในการสร้างสรรค์
๓. นักเรียนได้รับการ
    เพิ่มโอกาสในการรับบริการ
    ด้านการศึกษาทุกระดับ/
    ประเภท และค้นพบความ
    ถนัดของตนเอง

ส านักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

11 ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
โรงเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1.  เพื่อส่งเสริมระบบนิเทศ
     การศึกษาและกระบวนการ
     เรียนรู้
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
    การเรียนรู้

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
สูงขึ้น

๑. ส านักการศึกษาฯ และ
    โรงเรียน มรีะบบนิเทศ
    การศึกษาและการเรียนรู้ 
๒. โรงเรียนในสังกดัองค์การ  
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
    จดัการศึกษาได้อยา่งม ี
    คุณภาพ ตามมาตรฐาน

ส านักการศึกษาฯจดัส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนใน
สังกดั 4 โรงเรียน ดังนี้
๑. ส่งเสริมระบบนิเทศ
    การศึกษาและการเรียนรู้
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
    วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
    วศิวกรรมศาสตร์ และ  
    คณิตศาสตร์ (STEM) 
    ภาษาต่างประเทศ (องักฤษ
    ภาษาจนี) และเทคโนโลยี
    สารสนเทศของนักเรียน
๓. ยกระดับผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
    การเรียนรู้ให้ได้ มาตรฐาน  
    คุณภาพระดับชาติ
๔. ปรับหลักสูตร 
    จดักระบวนการเรียนการสอน
    และประเมนิผลแนวใหม ่
    ตามจดุเน้น
๕. จดัแลกเปล่ียนนวตักรรม
    การเรียนรู้ในสถานศึกษา
๖. ส่งเสริมคุณภาพการจดัการ 
    ศึกษาและการจดักจิกรรม 
    การพัฒนาคุณลักษณะ
    ที่พึงประสงค์ตามจดุเน้น 
    นักเรียนระดับปฐมวยั 
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    และการศึกษาพิเศษ
    ตามนโยบาย
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

12 มหกรรมการจดัการศึกษา
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ
    ทางวชิาการและ
    การเรียนรู้ให้กบันักเรียน
    ในสังกดัองค์การบริหาร
    ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
    ในสังกดัเขา้ร่วมการแขง่ขนั  
    ทักษะทางวชิาการและ
    การเรียนรู้โรงเรียน 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    (มหกรรมการศึกษาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
    การศึกษาโรงเรียนในสังกดั
    ให้มมีาตรฐานและสู่สากล

1. จดัแขง่ขนัทักษะ
    ทางวชิาการระดับ    
    อบจ.เชยีงใหม่
2. เขา้ร่วมแสดงผลงาน
    และการแขง่ขนัทักษะ
    ทางวชิาการในงาน
    มหกรรมการจดั
    การศึกษาท้องถิ่นระดับภาค 
    และระดับประเทศ
3. ส่งเสริมการเขา้ร่วม
    การแขง่ขนัทักษะ
    ความสามารถนักเรียน
    สู่ระดับนานาชาติ
4. ร่วมเป็นเจา้ภาพจดังาน
    มหกรรมการจดัการศึกษา
    ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1. นักเรียนมี
ความสามารถ
และทักษะ
ทางด้าน
วชิาการ
และการ
เรียนรู้
2. โรงเรียน
ในสังกัด
องค์การ
บริหาร
ส่วนจังหวดั
มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ในด้าน
วชิาการ

1. นักเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
    มทีักษะทางด้านวชิาการ
    และการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
2. นักเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
    ได้เขา้ร่วมการแขง่ขนัทักษะ
    ได้เพิ่มประสบการณ์
    ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
3. โรงเรียนในสังกดัองค์การ   
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
    มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
    สู่สากล

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

13 พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการประสานงาน
วชิาการระดับจงัหวดั 
และการจดัท าสรุปประมวลผล
การประเมนิคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับกลุ่มจงัหวดั
การศึกษาท้องถิ่นที่ 15 
(ภาคเหนือตอนบน 1)

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
    การจดัการศึกษาของ
    คณะกรรมการ
    ประสานงานวชิาการ ฯ
    รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
    ประสานงานวชิาการ ฯ
    ได้แลกเปล่ียน
    ประสบการณ์ในด้าน
    การส่งเสริม สนับสนุน
    การจดัการศึกษา
    ท้องถิ่นที่เป็นระบบ
3. เพื่อจดัท าสรุปประมวลผล
    การประเมนิคุณภาพ
    การศึกษาภายใน
    สถานศึกษาสังกดั
    องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นระดับกลุ่มจงัหวดั
    การศึกษาท้องถิ่นที่ 15
    (ภาคเหนือตอนบน 1)

1. คณะกรรมการประสาน
    งานวชิาการระดับจงัหวดั
    กลุ่มจงัหวดัการศึกษา
    ท้องถิ่นที่ 15 (ภาคเหนือ
    ตอนบน 1) ได้แก่
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    จงัหวดัล าปาง
    จงัหวดัล าพูนและ
    จงัหวดัแมฮ่่องสอน
2. ศึกษานิเทศก ์/
    นักวชิาการ /ผู้ได้รับ
    มอบหมายให้รับผิดชอบ
    การประเมนิคุณภาพ
    การศึกษาภายใน
    สถานศึกษาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    กลุ่มจงัหวดัการศึกษา
    ท้องถิ่นที่ 15 
    (ภาคเหนือตอนบน 1)
3. บุคลากรในส านัก
    การศึกษา ศาสนา
    และวฒันธรรม
    อบจ.เชยีงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รายงานผล
การประเมนิ
คุณภาพ
การศึกษา
สถานศึกษา
สังกดั อปท.
กลุ่มจงัหวดั
การศึกษา
ท้องถิ่นที่ 15

1. คณะกรรมการ
    ประสานงานวชิาการ ฯ
    และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
    ได้รับการพัฒนา
    ศักยภาพอยา่งต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการ
    ประสานงานวชิาการ ฯ
    ได้แลกเปล่ียน
     ประสบการณ์ในด้าน
     การส่งเสริม สนับสนุน
     การจดัการศึกษาท้องถิ่น
     ที่เป็นระบบ
3. องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่จดัการศึกษา
    กลุ่มจงัหวดัการศึกษา
    ท้องถิ่นที่ 15
    (ภาคเหนือตอนบน 1)
    ได้น าสรุปผลการประเมนิ
    ไปใชใ้นการวางแผน
     พัฒนาการศึกษา
     ในโอกาสต่อไป

ส านักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

14 ส่งเสริมการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

1. เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้
    ความเขา้ใจและเกดิ
    ความตระหนัก รู้เท่าทัน
    ปัญหายาเสพติด
    ในสถานศึกษาและในพื้นที่
2. เพื่อเสริมสร้างนักเรียนและ
    ครูแกนน าในการรณรงค์
    ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
    ยาเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน 
    ครูและบุคลากรในโรงเรียน
    จดัท าแผนกจิกรรม
    รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
    อยา่งต่อเนื่องในสถาน
    ศึกษาและเครือขา่ยพื้นที่
    ตามนโยบายของรัฐบาล
4. เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม
    การขบัเคล่ือนการปฏรูิป
    การศึกษาในจงัหวดั
    เชยีงใหมใ่นการพัฒนา
    เด็กและเยาวชนให้
    เท่าทันการเปล่ียนแปลง

1. ต่อยอดทุนเดิมของ
    กลุ่มครู/นักเรียน
    เชน่ ท ากจิกรรม/
    ผลงานต่อสาธารณะ/
    เครือขา่ยในพื้นที/่
    จงัหวดั
2. สร้างเครือขา่ยใหม ่
    หรือหากลุ่ม เป้าหมายใหม่
    ที่เส่ียง (รวบรวม/
    ส ารวจหาขอ้มลูจริง
    ในโรงเรียนเพิ่ม)
3. ติดตามแผนกจิกรรม
    ที่แต่ละโรงเรียน
    มาร่วมบูรณาการร่วมกนั
    หรือขบัเคล่ือน
    การด าเนินงาน 
    โดยจดัสรรงบประมาณ
    ให้แต่ละกลุ่มด าเนินงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1. จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ในแผน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
ที่ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
ในแต่ละปี
2. ร้อยละของ
ครูและนักเรียน
ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการจัด
ส่งเสริมป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา
ยาเสพติด
ในสถานศึกษา

1. นักเรียน และครูแกนน า
    มคีวามรู้ และทักษะ
    ในการรณรงค์ป้องกนั
    และแกไ้ขปัญหายาเสพติด
    ในสถานศึกษาและ
    เครือขา่ยพื้นที่
2. มกีารรายงานผลและ
    ขอ้มลูส าคัญในการรณรงค์
    ป้องกนั และแกไ้ข
    ปัญหายาเสพติด
    ในสถานศึกษา

ส านักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

15 ศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวยั

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จกั
    คิดวเิคราะห์จากการเรียนรู้
    ด้วยประสบการณ์จริง
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวยั
    ได้รับการพัฒนาในด้าน
    ร่างกาย อารมณ์  จติใจ
    สังคมและสติปัญญา
    โดยผ่านศูนยก์ารเรียนรู้ฯ
3. เพื่อให้มวีสัดุ อปุกรณ์ 
    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช้
    ในการเรียน การสอนของ
    เด็กปฐมวยั

ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวยัให้กบัโรงเรียน
ในสังกดั ตามแนวทาง
ที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพงึพอใจ
ของผู้ปกครอง
เด็กปฐมวยั
ที่เข้าร่วมใช้
บริการในศูนย์

1. เด็กปฐมวยัมวีสัดุ 
    อปุกรณ์เพียงพอ
    ต่อการเรียนรู้
2. เด็กปฐมวยัมคีวามพร้อม
    ในการเรียนในระดับชั้น
    ต่อไป
3. เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนา
    ในด้าน ร่างกาย อารมณ์ 
    จติใจ สังคมและสติปัญญา

ส านักการศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

16 สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแมอ่ายวทิยาคม

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
    ในการส่งเสริมและพัฒนา
    การจดัการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานอยา่งทั่วถงึ
    และมคุีณภาพตามเกณฑ์
    มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
    การบริหารโรงเรียน
    โดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
    การบริหารโรงเรียนให้
    เขม้แขง็มคีวามรับผิดชอบ
    และอสิระคล่องตัว
    สามารถเสริมน าการปฏรูิป
    การศึกษาในพื้นที่เชยีงใหม่
    ด้วยขดีความสามารถ
    และองค์ความรู้ของ
    โรงเรียนเอง

8,200,000 17,340,400 20,000,000 24,000,000 28,000,000 1. ร้อยละ
ของจ านวน
งบประมาณ
และทรัพยากร
ที่สนับสนุน
ให้กับโรงเรียน
มีการบริหาร
ให้เกิดประโยชน์
สามารถเบิกจ่าย
ตามแผนงาน
งบประมาณ
ร้อยละ 80 
ขึ้นไป
2. รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการประจ าปี
ของโรงเรียน
ต่อต้นสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ
    จดัการเรียนการสอน
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    การศึกษาได้อยา่ง
    มคุีณภาพ
2. โรงเรียนมกีารบริหาร
    จดัการด้วยธรรมาภบิาล
    มคีวามรับผิดชอบ
    ต่อผลลัพธท์างการศึกษา
    เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
    ของสังคม
3. โรงเรียนมศัีกยภาพและ
    นวตักรรมการบริหารจดัการ
    สามารถเป็นองค์กรหลัก
    ในการเปล่ียนแปลง
    การปฏรูิปการศึกษา
    ในพื้นที่

ส านักการศึกษาฯจดัสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ ดังนี้
- ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าวสัดุการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
  มหกรรมจดัการศึกษา
  ของโรงเรียนในสังกดั
- ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
  หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ขา้ราชการครูของโรงเรียน
  สังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์
  ป้องกนัยาเสพติด
  ในสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต
  โรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ห้องสมดุโรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
- ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
  นักเรียนยากจน
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  กจิกรรมรักการอา่น
  ในสถานศึกษา อปท.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนแมอ่ายวทิยาคม
(ต่อ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร
  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
  การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการ
  จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
  เป็นฐานในการพัฒนา
  ท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  อปท.ที่จดัแผนพัฒนา
  การศึกษาดีเด่น
  (ระดับสถานศึกษา)
- ค่าอาหารกลางวนั
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า
  ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม
  พระเกยีรติ
  สถานศึกษาในสังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพัฒนา
  ระบบการบริหารจดัการศึกษา
  อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น
  เพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ส านักการศึกษาฯ

- 659 - ย.5 (61 - 65)     



- 660 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

17 สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแมง่อนขี้เหล็ก

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
    ในการส่งเสริมและพัฒนา
    การจดัการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานอยา่งทั่วถงึ
    และมคุีณภาพตามเกณฑ์
    มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
    การบริหารโรงเรียน
    โดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
    การบริหารโรงเรียนให้
    เขม้แขง็มคีวามรับผิดชอบ
    และอสิระคล่องตัว
    สามารถเสริมน าการปฏรูิป
    การศึกษาในพื้นที่เชยีงใหม่
    ด้วยขดีความสามารถ
    และองค์ความรู้ของ
    โรงเรียนเอง

4,830,000 10,641,300 10,900,000 12,000,000 14,000,000 1. ร้อยละ
ของจ านวน
งบประมาณ
และทรัพยากร
ที่สนับสนุน
ให้กับโรงเรียน
มีการบริหาร
ให้เกิดประโยชน์
สามารถเบิกจ่าย
ตามแผนงาน
งบประมาณ
ร้อยละ 
80 ขึ้นไป
2. รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการประจ าปี
ของโรงเรียน
ต่อต้นสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ
    จดัการเรียนการสอน
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    การศึกษาได้อยา่ง
    มคุีณภาพ
2. โรงเรียนมกีารบริหาร
    จดัการด้วยธรรมาภบิาล
    มคีวามรับผิดชอบ
    ต่อผลลัพธท์างการศึกษา
    เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
    ของสังคม
3. โรงเรียนมศัีกยภาพและ
    นวตักรรมการบริหารจดัการ
    สามารถเป็นองค์กรหลัก
    ในการเปล่ียนแปลง
    การปฏรูิปการศึกษา
    ในพื้นที่

ส านักการศึกษาฯจดัสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ ดังนี้
- ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าวสัดุการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
  มหกรรมจดัการศึกษา
  ของโรงเรียนในสังกดั
- ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
  หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ขา้ราชการครูของโรงเรียน
  สังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์
  ป้องกนัยาเสพติด
  ในสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต
  โรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ห้องสมดุโรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
- ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
  นักเรียนยากจน
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  กจิกรรมรักการอา่น
  ในสถานศึกษา อปท.

- 660 - ย.5 (61 - 65)     



- 661 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแมง่อนขี้เหล็ก
(ต่อ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร
  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
  การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการ
  จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
  เป็นฐานในการพัฒนา
  ท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  อปท.ที่จดัแผนพัฒนา
  การศึกษาดีเด่น
  (ระดับสถานศึกษา)
- ค่าอาหารกลางวนั
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า
  ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม
  พระเกยีรติ
  สถานศึกษาในสังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพัฒนา
  ระบบการบริหารจดัการศึกษา
  อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น
  เพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ส านักการศึกษาฯ

- 661 - ย.5 (61 - 65)     



- 662 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

18 สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
    ในการส่งเสริมและพัฒนา
    การจดัการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานอยา่งทั่วถงึ
    และมคุีณภาพตามเกณฑ์
    มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
    การบริหารโรงเรียน
    โดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
    การบริหารโรงเรียนให้
    เขม้แขง็มคีวามรับผิดชอบ
    และอสิระคล่องตัว
    สามารถเสริมน าการปฏรูิป
    การศึกษาในพื้นที่เชยีงใหม่
    ด้วยขดีความสามารถ
    และองค์ความรู้ของ
    โรงเรียนเอง

7,500,000 20,155,300 21,000,000 25,200,000 30,240,000 1. ร้อยละ
ของจ านวน
งบประมาณ
และทรัพยากร
ที่สนับสนุน
ให้กับโรงเรียน
มีการบริหาร
ให้เกิดประโยชน์
สามารถเบิกจ่าย
ตามแผนงาน
งบประมาณ
ร้อยละ 
80 ขึ้นไป
2. รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการประจ าปี
ของโรงเรียน
ต่อต้นสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ
    จดัการเรียนการสอน
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    การศึกษาได้อยา่ง
    มคุีณภาพ
2. โรงเรียนมกีารบริหาร
    จดัการด้วยธรรมาภบิาล
    มคีวามรับผิดชอบ
    ต่อผลลัพธท์างการศึกษา
    เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
    ของสังคม
3. โรงเรียนมศัีกยภาพและ
    นวตักรรมการบริหารจดัการ
    สามารถเป็นองค์กรหลัก
    ในการเปล่ียนแปลง
    การปฏรูิปการศึกษา
    ในพื้นที่

ส านักการศึกษาฯจดัสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ ดังนี้
- ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าวสัดุการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
  มหกรรมจดัการศึกษา
  ของโรงเรียนในสังกดั
- ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
  หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ขา้ราชการครูของโรงเรียน
  สังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์
  ป้องกนัยาเสพติด
  ในสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต
  โรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ห้องสมดุโรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
- ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
  นักเรียนยากจน
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  กจิกรรมรักการอา่น
  ในสถานศึกษา อปท.

- 662 - ย.5 (61 - 65)     



- 663 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย
(ต่อ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร
  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
  การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการ
  จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
  เป็นฐานในการพัฒนา
  ท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  อปท.ที่จดัแผนพัฒนา
  การศึกษาดีเด่น
  (ระดับสถานศึกษา)
- ค่าอาหารกลางวนั
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า
  ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม
  พระเกยีรติ
  สถานศึกษาในสังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพัฒนา
  ระบบการบริหารจดัการศึกษา
  อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น
  เพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ส านักการศึกษาฯ

- 663 - ย.5 (61 - 65)     



- 664 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

19 สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา

1. เพื่อสนับสนุนทรัพยากร
    ในการส่งเสริมและพัฒนา
    การจดัการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานอยา่งทั่วถงึ
    และมคุีณภาพตามเกณฑ์
    มาตรฐานการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริมนวตักรรม
    การบริหารโรงเรียน
    โดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)
3. เพื่อยกระดับมาตรฐาน
    การบริหารโรงเรียนให้
    เขม้แขง็มคีวามรับผิดชอบ
    และอสิระคล่องตัว
    สามารถเสริมน าการปฏรูิป
    การศึกษาในพื้นที่เชยีงใหม่
    ด้วยขดีความสามารถ
    และองค์ความรู้ของ
    โรงเรียนเอง

5,100,000 11,728,700 13,000,000 15,600,000 18,720,000 1. ร้อยละ
ของจ านวน
งบประมาณ
และทรัพยากร
ที่สนับสนุน
ให้กับโรงเรียน
มีการบริหาร
ให้เกิดประโยชน์
สามารถเบิกจ่าย
ตามแผนงาน
งบประมาณ
ร้อยละ 
80 ขึ้นไป
2. รายงานผล
การด าเนินงาน
โครงการประจ าปี
ของโรงเรียน
ต่อต้นสังกัด

1. โรงเรียนสามารถ
    จดัการเรียนการสอน
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน
    การศึกษาได้อยา่ง
    มคุีณภาพ
2. โรงเรียนมกีารบริหาร
    จดัการด้วยธรรมาภบิาล
    มคีวามรับผิดชอบ
    ต่อผลลัพธท์างการศึกษา
    เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
    ของสังคม
3. โรงเรียนมศัีกยภาพและ
    นวตักรรมการบริหารจดัการ
    สามารถเป็นองค์กรหลัก
    ในการเปล่ียนแปลง
    การปฏรูิปการศึกษา
    ในพื้นที่

ส านักการศึกษาฯจดัสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจดัการ ดังนี้
- ค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ค่าวสัดุการศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าใชจ้า่ยในโครงการ
  มหกรรมจดัการศึกษา
  ของโรงเรียนในสังกดั
- ค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุง
  หลักสูตรสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ขา้ราชการครูของโรงเรียน
  สังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์
  ป้องกนัยาเสพติด
  ในสถานศึกษา
- ค่าใชจ้า่ยอนิเตอร์เน็ต
  โรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  ห้องสมดุโรงเรียน
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนา
  แหล่งเรียนรู้โรงเรียน
- ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ
  นักเรียนยากจน
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  กจิกรรมรักการอา่น
  ในสถานศึกษา อปท.
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- 665 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

สนับสนุนค่าใชจ้า่ย
การบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านศาลา
(ต่อ)

- โครงการพัฒนาการบริหาร
  โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
  การพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
- ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาการ
  จดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียน
  เป็นฐานในการพัฒนา
  ท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
- ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม
  อปท.ที่จดัแผนพัฒนา
  การศึกษาดีเด่น
  (ระดับสถานศึกษา)
- ค่าอาหารกลางวนั
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา
  ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าใชจ้า่ยในการจดัท า
  ศูนยก์ารเรียนรู้เฉลิม
  พระเกยีรติ
  สถานศึกษาในสังกดั อปท.
- ค่าใชจ้า่ยในการจา้งพัฒนา
  ระบบการบริหารจดัการศึกษา
  อเิล็กทรอนิกส์ขององค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่น
  เพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

ส านักการศึกษาฯ
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- 666 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

20 กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนแมอ่ายวทิยาคม

๑. กอ่สร้างระบบบ าบัด
    น้ าเสียความจไุมน่้อยกวา่
    ๒๐,๐๐๐ ลิตร 
    จ านวน ๑ ระบบ

400,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ

๒. กอ่สร้างร้ัว
    คอนกรีตเสริมเหล็ก
    พร้อมประตู ๒ บาน 
    ความยาวไมน่้อยกวา่
    ๓๔๘ เมตร

1,000,000 - - - -

๓. กอ่สร้างป้ายโรงเรียน
    ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่
    ๑.๕ เมตร ยาวไมน่้อยกวา่
    ๑๐ เมตร

600,000 - - - -

๔. กอ่สร้างถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็ก
    หน้าอาคารใหม ่
    ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่
    ๕ เมตร  ยาวไมน่้อยกวา่ 
    ๗๐ เมตร

200,000 - - - -

๕. กอ่สร้างถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็ก
    บริเวณขา้งโรงเรียน
    ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่
    ๔ เมตร ยาวไมน่้อยกวา่
    ๑๙๐ เมตร

500,000 - - - -

๖. ปรับปรุงภมูทิัศน์
    รอบสระน้ า

- 300,000 - - -

๑. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
๒. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
๓. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

๑. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
๒. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
๓. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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- 667 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

๗. ปรับปรุงอาคาร
    หอประชมุ

- 800,000 - - - ส านักการศึกษาฯ

๘. ปรับปรุงอาคารเรียน
     วทิยาศาสตร์

- - 800,000 - -

๙. กอ่สร้างอาคารเรียน 
    ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
    ชั้นล่างโล่ง 
    (แบบ สน.ศท.๔/๑๒) 
    จ านวน ๑ หลัง

- - 11,000,000 - -

๑๐. กอ่สร้างอาคารเรียน
      ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน
      (แบบ สน.ศท.๓/๑๒)
      จ านวน ๑ หลัง

- 9,000,000 - - -

๑๑. กอ่สร้างอาคาร
      อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
      มชีั้นลอย 
      (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)
      จ านวน ๑ หลัง

- 8,000,000 - - -

๑๒. กอ่สร้างอาคารส้วม 
      ขนาด ๑๐ ที่
      (แบบ สน.ศท.ส.๑๐)
      จ านวน ๑ หลัง

- 500,000 - - -

กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนแมอ่ายวทิยาคม
(ต่อ)
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- 668 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

21 กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านแมง่อนขี้เหล็ก

๑. กอ่สร้างอาคาร
    อเนกประสงค์ ๒ ชั้น 
    จ านวน 1 หลัง 
    ขนาดกวา้ง ๘ เมตร
    ยาว ๒๘ เมตร

3,900,000 - - - - ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

ส านักการศึกษาฯ

๒. ปรับปรุงโรงจอดรถ
    โดยการยา้ยโรงจอดรถ
    พร้อมติดต้ังใหมแ่ละเทลาน
    คอนกรีตเสริมเหล็ก 
    พื้นที่รวม 418 ตารางเมตร

317,000 - - - -

๓. กอ่สร้างเสาธง 
    สูง ๑๒ เมตร
    (ตอกเสาเขม็)

- 250,000 - - -

๔. กอ่สร้างอาคารเรียน
    ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 
    ชั้นล่างโล่ง
    (แบบ สน.ศท.๔/๑๒)
    จ านวน ๑ หลัง

- - 11,000,000 - -

๕. กอ่สร้างอาคารเรียน
    ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน 
    (แบบ สน.ศท.๓/๑๒)
    จ านวน ๑ หลัง

- 9,000,000 - - -

๖. กอ่สร้างอาคาร
    อเนกประสงค์ขนาดเล็ก
    มชีั้นลอย
    (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)
    จ านวน ๑ หลัง

- 8,000,000 - - -

๗. กอ่สร้างอาคารส้วม 
    ขนาด ๑๐ ที่
    (แบบ สน.ศท.ส.๑๐)
    จ านวน ๑ หลัง

- 500,000 - - -

๑. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
๒. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
๓. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

๑. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
๒. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
๓. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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- 669 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

22 กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนต้นแกว้
ผดุงพิทยาลัย

1. ปรับปรุงสภาพพื้นที่
    โรงเรียนโดยดินถมอดัแน่น 
    ขนาดสูงเฉล่ีย 1.16 เมตร
    ปริมาตรดินถมทั้งหมด
    29,580 ลูกบากศ์เมตร

9,000,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ

2. ปรับปรุง/ต่อเติม
    สระวา่ยน้ า

- 2,000,000 - - -

3. ปรับปรุงภมูทิัศน์
    ภายในโรงเรียน

- 2,000,000 - - -

4. ติดต้ังวางระบบอนิเตอร์เน็ต
    ภายในโรงเรียน

- 400,000 - - -

5. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
    ภายในโรงเรียน

- 650,000 - - -

6. ปรับปรุงระบบประปา
    ภายในโรงเรียน

- 500,000 - - -

7. กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
    12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง
    (แบบ สน.ศท.4/12)
    จ านวน 1 หลัง

- - 11,000,000 - -

8. กอ่สร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
    12 ห้องเรียน 
    (แบบ สน.ศท.3/12)
    จ านวน 1 หลัง

- - 9,000,000 - -

9. กอ่สร้างอาคาร
    อเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
    มชีั้นลอย
    (แบบ สน.ศท. ชั้นลอย)
    จ านวน 1 หลัง

- 8,000,000 - - -

10. กอ่สร้างอาคารส้วม 
      ขนาด 10 ที่
     (แบบ สน.ศท.ส.10)
     จ านวน 1 หลัง

- 500,000 - - -

๑. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
๒. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
๓. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

๑. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
๒. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
๓. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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- 670 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

23 กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านศาลา

1. กอ่สร้างรางระบายน้ า 
    รอบสนามโรงเรียน
    ขนาดกวา้งไมน่้อยกวา่
    0.30 เมตร
    ลึกไมน่้อยกวา่
    0.30 เมตร
    ยาวไมน่้อยกวา่
    350 เมตร

600,000 - - - - ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

ส านักการศึกษาฯ

2. กอ่สร้างอาคารเรียน 
    4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
    ชั้นล่างโล่ง
    (แบบ สน.ศท.4/12)
    จ านวน 1 หลัง

- - 11,000,000 - -

3. กอ่สร้างอาคารเรียน 
    3 ชั้น 12 ห้องเรียน
    (แบบ สน.ศท.3/12)
    จ านวน 1 หลัง

- 9,000,000 - - -

4. กอ่สร้างอาคาร
    อเนกประสงค์ขนาดเล็ก 
    มชีั้นลอย
    (แบบ สน.ศท.ชั้นลอย)
    จ านวน 1 หลัง

- 8,000,000 - - -

5. กอ่สร้างอาคารส้วม
    ขนาด 10 ที่
    (แบบ สน.ศท.ส.10)
    จ านวน 1 หลัง

- 500,000 - - -

๑. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
๒. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
๓. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

๑. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
๒. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
๓. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
      5.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

24 พัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
สังกดักองก ากบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 33

1. เพื่อให้โรงเรียนมบีุคลากร
    ทางการศึกษาเพียงพอ
    ต่อการจดักจิกรรม
    การเรียนการสอน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
    มโีอกาสเรียนรู้และมทีักษะ
    ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนให้ดีขึ้น
    และมส่ีวนร่วมในการท า
    กจิกรรมต่าง ๆ 
4. เพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนา
    หลักสูตรการเรียนการสอน
    รวมถงึการพัฒนาบุคลากร
    ด้านวชิาการ กฬีา และอื่น ๆ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สังกดักองก ากบัการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 33
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 13 โรงเรียน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียน ตชด. 
มบีุคลากร
ที่เพียงพอ
ต่อการจดั
การศึกษา

1. มบีุคลากรทางการศึกษา
    เพียงพอต่อการจดักจิกรรม
    การเรียนการสอน
2. นักเรียนมกีารพัฒนาทักษะ
    และน าประสบการณ์ที่ได้รับ
    มาปรับใชใ้นการเรียน
3. นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์
    ทางการศึกษาที่ดีขึ้น
4. มกีารพัฒนาหลักสูตร
    การเรียนการสอน
    อยา่งต่อเนื่องและ
    มกีารพัฒนาบุคลากร
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักการศึกษาฯ
(อดุหนุน

โรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน
สังกดักองก ากบั

การต ารวจ
ตระเวนชายแดน

ที่ 33)
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 จดัท าแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อจดัท า/แกไ้ข/เพิ่มเติม/
    เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา
    การศึกษาของ
    อบจ.เชยีงใหม ่
    ให้สอดคล้องกบัแผน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ระดับต่างๆ ตอบสนอง
    ความต้องการและแกไ้ข
    ปัญหาให้กบัประชาชน
    ในท้องถิ่น    
2. เพื่อให้เกดิความเชื่อมโยง
    และสอดคล้องกนัระหวา่ง
    แผนยทุธศาสตร์
    การพัฒนาการศึกษา
    ของ อบจ.เชยีงใหม่
    และการจดัท างบประมาณ
    ประจ าป/ีเพิ่มเติม

1. จดัประชมุคณะกรรมการ/
    คณะท างานการศึกษา
    ขององค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. จดัท าเอกสารแผนพัฒนา
    การศึกษา และ
    การแกไ้ข เพิ่มเติม/
    เปล่ียนแปลง
3. ด าเนินการติดตาม
    ประเมนิผลแผนการศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
โครงการ
ที่ตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนา
การศึกษา
ของ อบจ.ชม

1. อบจ.เชยีงใหมม่แีผน
    พัฒนาการศึกษา
    ที่ก าหนดรายละเอยีด
    แผนงานโครงการพัฒนา
    ที่สอดคล้องกบัแผน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ระดับต่างๆ ตอบสนอง
    ความต้องการของ
    ประชาชนในท้องถิ่น
2. อบจ.เชยีงใหมม่แีผน
    พัฒนาการศึกษา
    ที่น าไปปฏบิัติได้
    สอดคล้องกบัแผน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    การศึกษา และ
    การจดัท างบประมาณ
    ประจ าป/ีเพิ่มเติม
    รวมถงึการใชจ้า่ยเงิน
    อดุหนุนเงินสะสม

ส านักการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

26 ประสานและจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. เพื่อให้มแีผนพัฒนา
    การศึกษาของ
    อปท. ในเขต จ.เชยีงใหม่
    พร้อมทั้งแสดงถงึ
    วสัิยทัศน์ พันธกจิและ
    ยทุธศาสตร์ที่สอดคล้อง
    กบัแผนยทุธศาสตร์
    การพัฒนาระดับต่างๆ 
2. เพื่อให้มกีารประสานและ
    บูรณาการระหวา่ง อปท. 
    ในเขต จ.เชยีงใหม ่ให้มี
    การพัฒนาการศึกษา
    ไปในทิศทางเดียวกนั
3. เพื่อน าแผนไปสู่
    การปฏบิัติ ตอบสนอง
    ความต้องการ แกไ้ข
    ปัญหา และเกดิประโยชน์
    ต่อประชาชนในท้องถิ่น

1. จดัประชมุคณะกรรมการ
    ประสานแผนพัฒนา
    การศึกษาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่
    และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง   
2. จดัท าเอกสารและรูปเล่ม
    แผนพัฒนาการศึกษา
    ของ อปท. ในเขต 
    จ.เชยีงใหม ่ให้ทุก อปท. 
    น าไปด าเนินการ
3. ด าเนินการติดตาม
    ประเมนิผลแผนการศึกษา
    ของ อปท. ในเขต
    จ.เชยีงใหม่

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
โครงการ
ที่ตอบสนอง
ต่อแผนพัฒนา
การศึกษา
ของ อปท.ใน
จ.ชม.

1. องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นในเขตจงัหวดั
    เชยีงใหมม่แีผนพัฒนา
    การศึกษาที่
    สอดคล้องกบัแผน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ระดับต่างๆ 
2. องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นในเขตจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มกีารพัฒนา
    ด้านการศึกษาเป็นไป
    ในทิศทางเดียวกนั
3. มโีครงการพัฒนา
    ด้านการศึกษาฯ
    ส าหรับเสนอต่อคณะ
    กรรมการศึกษาธกิาร
    จงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

27 ศึกษา วจิยั ประเมนิผล 
และจดัท า/ปรับปรุง
แผนยทุธศาสตร์การปฏรูิป
การศึกษาเชยีงใหม่

1. เพื่อศึกษา วจิยัและ
    พัฒนาแผนยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหมใ่ห้สอดคล้อง
    กบันโยบายและบริบท 
    หรือสถานการณ์ที่
    เปล่ียนแปลงไป
2. เพื่อติดตามและประเมนิผล
    แผนยทุธศาสตร์การปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหมป่ระจ าปี
3. เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
    ในการก าหนดนโยบายและ
    แนวทางการขบัเคล่ือน
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชงิพื้นที่เชยีงใหม ่
    โดยใชฐ้านองค์ความรู้
    และรูปแบบวธิกีารใหม่ๆ

ด าเนินการศึกษา วจิยั 
ประเมนิผล จดัท า/ปรับปรุง
และพัฒนาแผนยทุธศาสตร์
การปฏรูิปการศึกษา
เชยีงใหม ่ด้วยการมส่ีวนร่วม
ของภาคีเครือขา่ยเชงิพื้นที่

- 3,000,000 - - - 1. แผน
ยทุธศาสตร์
การปฏรูิป
การศึกษา
เชยีงใหม่
ประจ าปี 
2561 - 
2564
2. ร้อยละ
ของภาคี
เชยีงใหม่
ที่มส่ีวนร่วม
ขบัเคล่ือน
แผนตาม
แผนยทุธ
ศาสตร์

1. แผนยทุธศาสตร์การปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม่
    ฉบับปรับปรุง/พัฒนา
2. ขอ้มลูสารสนเทศ
    ผลการประเมนิแผน
    ยทุธศาสตร์การปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม่
    ที่เป็นประโยชน์ส าหรับ
    การพัฒนาการศึกษา
3. มรูีปแบบและวธิกีาร
    ส าหรับการพัฒนาการศึกษา
    เชงิพื้นที่เชยีงใหม ่
    ยกระดับและลด
    ความเหล่ือมล้ าทาง
    การศึกษาในพื้นที่เชยีงใหม่
    และเป็นต้นแบบปฏบิัติที่ดี
    ให้กบัประเทศไทย

ส านักการศึกษาฯ

28 กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนต้นแกว้ผดุงพิทยาลัย

1. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
2. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

กอ่สร้างสระวา่ยน้ า
กวา้ง 13 เมตร ยาว 25 เมตร
พร้อมอาคารประกอบ
จ านวน 1 แห่ง

- - 8,000,000 - - ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

1. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
2. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

29 1. ปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น
    - ติดต้ังแผงป้องกนัแสงแดด
    - ติดต้ังเหล็กดัด
    - ทาสีอาคาร

- 1,028,000 - - - ส านักการศึกษาฯ

2. กอ่สร้างบ่อเกรอะ - บ่อซึม
    จ านวน 4 ชดุ

- 150,000 - - -

3. กอ่สร้างโรงจอดรถ
    จ านวน 1 หลัง

- 361,000 - - -

กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านศาลา

1. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนที่ได้ตาม
    มาตรฐานที่ก าหนด
2. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

1. โรงเรียนมอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    การสอนตามมาตรฐาน
    ก าหนด
2. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษาแก่
    ชมุชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

- 675 - ย.5 (61 - 65)     



- 676 -

   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 จดังานปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่ นักเรียน นักศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปกครองนักเรียน 
ผู้ทรงคุณวฒิุและประชาชน
ได้มกีารบูรณาการ
ทางการศึกษาร่วมกนั
ตามปณิธานการปฏรูิป
การศึกษาเชยีงใหม่
"พลเมอืงเชยีงใหม ่
รักษ์วฒันธรรม 
ทันการเปล่ียนแปลง
แสวงสัมมาชพี"
และตามแนวทาง
การพัฒนาการศึกษา
ในพันธกจิจงัหวดัเชยีงใหม่
ที่สอดรับกบันโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาล

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.การขับ
เคล่ือน
การปฏรูิป
การศึกษา
เชียงใหม่
ในระยะ 4 ปี
(พ.ศ.2559
- 2562) 
ตามหลัก
วชิาการ
อย่างเป็น
รูปธรรม 
สามารถน า
มาอ้างอิง
เป็นรูปแบบ
ในการปฏรูิป
การศึกษา
เชียงใหม่ 
2.การด าเนิน
งานบรรลุ
ตามปณิธาน
การปฏรูิป
การศึกษา
เชียงใหม่

1. มผีลงานด้านการศึกษา
    ที่โดดเด่นสอดรับกบั
    แผนยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหม ่
2. มแีนวทางการขบัเคล่ือน
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชยีงใหม ่ในระยะ 4 ปี 
    (พ.ศ.2559 - 2562)
    ตามหลักวชิาการ 
    อยา่งเป็นรูปธรรม 
3. นักเรียน นักศึกษาและ
    ประชาชนชาวเชยีงใหม่
    มทีักษะความสามารถ
    ที่เป็นความส าเร็จ
    ตามแนวทางการปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม ่
4. ชาวเชยีงใหมม่ส่ีวนร่วม
    ตระหนัก และภาคภมูใิจ
    ที่ได้ร่วมมอื สร้างสรรค์
    การปฏรูิปการศึกษา
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

1. เพื่อน าเสนอผลงานที่
    โดดเด่นสอดรับกบั
    ยทุธศาสตร์การปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม่
2. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชนได้แสดง
    ทักษะ ความสามารถ 
    ความส าเร็จตามแนวทาง
    การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม ่ 
3. เพื่อแสวงหาแนวทาง
    การขบัเคล่ือนการปฏรูิป
    การศึกษาเชยีงใหม่
    ในระยะ 4 ปี
    (พ.ศ.2559 - 2562)
    ตามหลักวชิาการ
    อยา่งเป็นรูปธรรม
4. เพื่อยกยอ่ง เชดิชเูกยีรติ 
    นักเรียน ประชาชน
    ในหน่วยงาน สถาบัน 
    ศูนยก์ารเรียนรู้ที่มผีลงาน
    ดีเด่นสอดคล้องกบั
    การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่
5. เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม 
    ความตระหนัก
    ความภาคภมูใิจ
    แกช่าวเชยีงใหม ่
    ในการร่วมสร้างสรรค์
    การปฏรูิปการศึกษา
    ของเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 676 - ย.5 (61 - 65)     



- 677 -

   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

31 นิเทศ ติดตามผลและ
ประเมนิผลการบริหาร
จดัการศึกษาตลอดชวีติ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับภาค (ภาคเหนือ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562

1. เพื่อรายงานผลการนิเทศ
    ติดตามและประเมนิผล
    การบริหารจดัการศึกษา
    ขององค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน
    ในสังกดัองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม
    จงัหวดัภาคเหนือให้มี
    การจดัท าแผนพัฒนา
    การศึกษาอยา่งมคุีณภาพ
2. เพื่อการนิเทศ ติดตามและ
    ประเมนิผลการบริหาร
    จดัการศึกษาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
    โรงเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
    ให้เป็นไปตามนโยบาย
    การบริหารโดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการพัฒนา
    ท้องถิ่น (SBMLD)

นิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การบริหารจดัการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ

- 2,000,000 - - - จ านวนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
โรงเรียนใน
สังกัดองค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือ
จัดท าแผน
พฒันาการ
ศึกษาอย่างมี
คุณภาพและ
บริหารจัดการ
ศึกษาเป็นไป
ตามนโยบาย
การบริหาร
โดยใช้
โรงเรียนเป็น
ฐานในการ
พฒันาท้องถิ่น
(SBMLD)

1. องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นและสถานศึกษา
    สังกดัองค์กรปกครอง
    ส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจงัหวดั
    ภาคเหนือที่ได้รับการนิเทศ
    ติดตามและประเมนิผล
    สามารถปรับปรุงและ
    พัฒนาคุณภาพของ
    แผนพัฒนาการศึกษา
    ให้ดีขึ้น    
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    และสถานศึกษาสังกดั
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ในกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือ
    บริหารจดัการเป็นไป
    ตามนโยบายการบริหาร
    โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
    ในการพัฒนาท้องถิ่น 
    (SBMLD)

ส านักการศึกษาฯ

- 677 - ย.5 (61 - 65)     



- 678 -

   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

32 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานวชิาชพีและ
บริบทการศึกษาศตวรรษใหม่

1. เพื่อยกระดับกรอบความคิด
    (Growth Mindset)
    และสมรรถนะองค์กร
    ทางการศึกษายคุใหม่
    มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
2. เพื่อฝึกอบรมพัฒนา
    สมรรถนะครูและบุคลากร
    ที่เกี่ยวขอ้ง โดยใชโ้รงเรียน
    เป็นฐานในการเรียนรู้
    ร่วมกนัเชงิพื้นที่ (On the
    job Learning) 
3. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
    ผู้น าการเปล่ียนแปลง
    (Role Model) สู่ผลงาน/
    นวตักรรมใหมใ่นโรงเรียน
    และต้นสังกดั

จดัศึกษาวจิยัและฝึกอบรม 
พัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สู่ความเป็นมอือาชพีและ
ผู้น าการเปล่ียนแปลงทั้งระบบ
โรงเรียนในสังกดัตามบริบท
การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
มีความสามารถ
จัดการศึกษา
และการเรียนรู้
สู่บริบทใหม่ 
ได้ตามหน้าที่
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80  
2. ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 80 
เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลง
จนได้รับการ
เชิดชูเกียรติ
ในระดับต่างๆ

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    มคีวามสามารถ  ในการจดั
    การศึกษาในระดับมอือาชพี
    เป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง
    มผีลงานนวตักรรมเรียนรู้
    ที่สอดคล้องตามบริบท
    การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
2. นักเรียนได้รับการปรับเปล่ียน
    กระบวนทัศน์ใหม่
    ในการเรียนรู้ด้วยวธิกีาร
    ที่หลากหลาย  
3. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่และโรงเรียน
    มบีุคลากรที่มขีดี 
    ความสามารถสูง มคีรูเกง่ 
    ดี และมจีติวญิญาณของ
    ความเป็นครูท้องถิ่น

ส านักการศึกษาฯ

- 678 - ย.5 (61 - 65)     



- 679 -

   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

      5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกัที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

33 พัฒนาเครือขา่ยการเรียนรู้
ทางวชิาชพี และเชดิชู
คุณค่าครูท้องถิ่น

1. เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็
    ของเครือขา่ยครูท้องถิ่น
    และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
    การจดัการศึกษาท้องถิ่น
    สู่คุณภาพและมาตรฐาน
    เดียวกนั  
2. เพื่อยกยอ่งเชดิชคุูณค่า
    วชิาชพีครูท้องถิ่นเชยีงใหม่

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา
และเจา้หน้าที่ปฏบิัติงาน
สนับสนุนการศึกษาอื่นๆ
ที่เกี่ยวขอ้ง

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1. เกดิเครือขา่ยการเรียนรู้
    ทางวชิาชพีครูท้องถิ่น
    เชื่อมโยงสู่จงัหวดัเชยีงใหม่
2. ครูและบุคลากรทาง
    การศึกษาปฏบิัติงาน
    อยา่งมอือาชพี

ส านักการศึกษาฯ

- 679 - ย.5 (61 - 65)     



- 680 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 1. อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น 
    จ านวน 1 หลัง 
    ขนาดไมน่้อยกวา่ 8 เมตร    
    ยาวไมน่้อยกวา่ 28 เมตร

- - 3,900,000 - - ส านักการศึกษาฯ

2. อาคารเรียนอนุบาล 
    8 ห้องเรียน 
    จ านวน 1 หลัง

- - 4,394,800 - -

3. จดัซ้ือที่ดิน 
    จ านวน 807.60 ตารางวา

- - 600,000 - -

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านแมง่อนขี้เหล็ก

1. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    ตามมาตฐานที่ก าหนด
2. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ของผู้ที่ได้
รับประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

1. โรงเรียนมอีาคารสถานที่    
    การสอนตามมาตรฐาน 
    ก าหนด
2. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

แบบ ผ.02 

- 680 - ย.5 (61 - 65)     



- 681 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

35 1. กอ่สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น   
    12 ห้องเรียน 
    ชั้นล่างโล่ง 
    (แบบ สน.ศท. 4/12)
    ปี 2563 : 1 หลัง
    ปี 2564 : 1 หลัง

- - 11,000,000 11,000,000 - ส านักการศึกษาฯ

2. กอ่สร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้า
    อาคารเรียน 4 ชั้น 
    กวา้ง 6 เมตร 
    ยาว 100 เมตร 
    พร้อมรางระบายน้ า
    คอนกรีตเสริมเหล็ก
    กวา้ง  0.30 เมตร  
    2 ขา้ง ยาวขา้งละ  
    100 เมตร

- - 800,000 - -

3. กอ่สร้างลานอเนกประสงค์ 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก
    บริเวณด้านหน้า
    อาคารเรียน 4 ชั้น 
    กวา้ง 10 เมตร 
    ยาว 80 เมตร

- - 1,100,000 - -

4. กอ่สร้างหลังคาคลุมถนน
    บริเวณด้านหน้า
    อาคารทองเจมิ 
    กวา้ง 3 เมตร 
    ยาว 80 เมตร 
    สูง 7 เมตร

- - 1,850,000 - -

กอ่สร้างและพัฒนา
อาคารสถานที่
โรงเรียนบ้านศาลา

1. เพื่อให้มอีาคารสถานที่
    ในการจดัการเรียน
    ตามมาตฐานที่ก าหนด
2. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการจดับริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. เพื่อให้มสีถานที่
    ในการขยายชั้นเรียน
    รองรับแผนการรับนักเรียน
    ที่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
ของผู้ที่ได้
รับประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

1. โรงเรียนมอีาคารสถานที่    
    การสอนตามมาตรฐาน 
    ก าหนด
2. โรงเรียนมสีถานที่
    ในการบริการศึกษา
    แกช่มุชนและท้องถิ่น
3. โรงเรียนมสีถานที่
    พร้อมส าหรับการขยาย
    ชั้นเรียนตามแผนการรับ
    นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

- 681 - ย.5 (61 - 65)     



- 682 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

36 ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อส าหรับ
นักเรียนโรงเรียนในสังกดั

๑. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา  
    และปัจจยัพื้นฐาน
    ทางการศึกษาและส่งเสริม 
    ให้นักเรียนในสังกดั
    ได้เขา้ศึกษาต่อในระดับ
    สูงกวา่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
    ทางการศึกษาของเด็กและ
    เยาวชนในพื้นที่เชยีงใหม่
3. เพื่อยกระดับการศึกษาของ
    ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
    และขาดโอกาสให้สูงขึ้น

1. สนับสนุนทุนการศึกษา
    ให้กบันักเรียนที่ส าเร็จ
    การศึกษาชั้นมธัยมศึกษา
    ปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกดั
2. สนับสนุนทุนการศึกษา
    (ต่อเนื่อง) ให้กบันักเรียน
    ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น
    ผู้รับทุน ในปีงบประมาณ
    ที่ผ่านมา

6,672,000 6,805,000 6,805,000 6,805,000 6,805,000 1. จ านวนนักเรียน
ในสังกัด
อบจ.ชม.
ที่เรียนดีแต่
ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ได้เข้า
ศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงกวา่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ผู้ได้รับทุน
ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรไม่
น้อยกวา่ระดับ
ร้อยละ 95

เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส
ได้รับการศึกษาที่ดีและสูงขึ้น
เป็นการยกระดับคุณภาพชวีติ
และพัฒนาก าลังคนในท้องถิ่น

ส านักการศึกษาฯ

- 682 - ย.5 (61 - 65)     



- 683 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

37 เสริมสร้างภาคีเครือขา่ย
การพัฒนาการศึกษาเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาความเขม้แขง็
    ของกลไกสร้างเครือขา่ย
    ความร่วมมอืในพื้นที่
    ในการพัฒนาการศึกษา
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
    การสร้างเครือขา่ย
    ความร่วมมอืทางการศึกษา 
    25 อ าเภอ
    (สภาการศึกษา/องค์กร
    ความร่วมมอืเชงิพื้นที่
    เพื่อพัฒนาการศึกษา
    ระดับอ าเภอ)
3. เพื่อพัฒนาระบบตัวอยา่ง
    ของภาคีเครือขา่ย
    การพัฒนาการศึกษา
    สู่กลุ่มภาคีเครือขา่ย
    เป้าหมายอื่นที่มส่ีวนพัฒนา
    คุณภาพชวีติในพื้นที่จงัหวดั
    เชยีงใหม่
    

เครือขา่ยความร่วมมอื
ทางการศึกษา 25 อ าเภอ
(สภาการศึกษา/องค์กร
ความร่วมมอืเชงิพื้นที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา
ระดับอ าเภอ)

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
กจิกรรม/
โครงการที่จดั
ส่งเสริม
สนับสนุน
เครือขา่ย
ความร่วมมอื
ทางการศึกษา
25 อ าเภอ

1. มกีารสร้างเครือขา่ย
    ความร่วมมอืทางการศึกษา 
    25 อ าเภอ
    (สภาการศึกษา/องค์กร
    ความร่วมมอืเชงิพื้นที่เพื่อ
    พัฒนาการศึกษาระดับอ าเภอ)
2. มรีะบบตัวอยา่งของ
    ภาคีเครือขา่ยการพัฒนา
    การศึกษาสู่กลุ่มภาคี
    เครือขา่ยเป้าหมายอื่น
    ที่มส่ีวนพัฒนาคุณภาพชวีติ
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ

- 683 - ย.5 (61 - 65)     



- 684 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

38 หลักสูตรรักษ์เชยีงใหม่
สู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรท้องถิ่น

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
    ให้สถานศึกษาพัฒนา
    หลักสูตรสถานศึกษา
    ที่สอดคล้องกบับริบท
    และความต้องการ
    ของท้องถิ่น โดยการน า
    หลักสูตรรักษ์เชยีงใหม่
    เป็นฐานในการบูรณาการ
    การจดัท าหลักสูตร
    และการน าหลักสูตรไปใช้
2. เพื่อเสริมสร้างให้ชมุชนต่างๆ
    ในแต่ละอ าเภอของ
    จงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้เขา้มา
    มส่ีวนร่วมในการพัฒนา
    การศึกษาที่เป็นอตัลักษณ์
    ท้องถิ่นซ่ึงสอดคล้อง
    กบัแนวทางการปฏรูิป
    การศึกษา หลักสูตรรักษ์
    เชยีงใหม ่อนัจะส่งผล
    ให้นักเรียนและเยาวชน
    มคีวามรู้ความเขา้ใจและ
    รักในความเป็นพลเมอืง
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่

โรงเรียน สถานศึกษาเครือขา่ย
ที่น าหลักสูตรรักษ์เชยีงใหม่
ไปใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนและการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
กจิกรรม
ที่จดัส่งเสริม
สนับสนุน
การน า
หลักสูตร
รักษ์เชยีงใหม่
สู่การพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
และหลักสูตร
ท้องถิ่น

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในการบูรณาการหลักสูตร
2. นักเรียนและเยาวชน
    มคีวามรู้ความเขา้ใจและ
    รักในความเป็นพลเมอืง
    ของจงัหวดัเชยีงใหม่
3. การศึกษามกีารพัฒนาและ
    เกดิการพัฒนาบนพื้นฐาน
    การมอีตัลักษณ์เฉพาะตัว
    ท้องถิ่น
4. เกดิการสืบสานต่อยอด
    การเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้
    จากบริบทท้องถิ่นให้มี
    ความยั่งยนื อนัจะน าไปสู่
    การเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้
    ต้นแบบของจงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ

- 684 - ย.5 (61 - 65)     



- 685 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

39 ส่งเสริม สนับสนุนการจดั
การศึกษาแนวทาง ทว/ิพหุภาษา

1. เพื่อสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบั
    แนวทางการสอนภาษาไทย
    โดยใชภ้าษาแมเ่ป็นฐาน
    (ทว/ิพหุภาษา)
2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธภิาพ
    ในการจดัการเรียนการสอน
    โดยการน าแนวทาง
    การสอนภาษาไทยโดยใช้
    ภาษาแมเ่ป็นฐาน
    (ทว/ิพหุภาษา) น าไปสู่
    การปฏบิัติจริง
3. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
    ทางภาษา ทั้ง 4 ทักษะ 
    คือ ฟัง พูด อา่น เขยีน 
    ของเด็กนักเรียนโดยใช้
    ภาษาแมเ่ป็นฐาน
    (ทว/ิพหุภาษา)

สถานศึกษา โรงเรียน 
องค์กร หน่วยงาน
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
ที่มกีารจดัและสนับสนุน
การศึกษาแนวทางทว/ิ
พหุภาษาให้กบัเด็ก
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ครู
บุคลากรทาง
การศึกษา
และ
บุคลากร
ที่เกี่ยวขอ้ง
มคีวามรู้
ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบั
แนวทาง
การสอน
ภาษาไทย
โดยใช้
ภาษาแม่
เป็นฐาน
(ทว/ิพหุภาษา)

1. เด็ก นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
    มทีักษะด้านภาษา อา่นออก
    เขยีนได้ กล้าแสดงตัวตน
    ตามอตัลักษณ์ของชนเผ่า
2. ครู บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    และทักษะการสอน
    ตามแนวทางทว/ิพหุภาษา

ส านักการศึกษาฯ

- 685 - ย.5 (61 - 65)     



- 686 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

40 ระดมทรัพยากรเพื่อการจดั
การศึกษาเชงิพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่
กองทุนปฏรูิป
การศึกษาเชยีงใหม่
เพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
(กองทุน 10 บาท)

1. เพื่อด าเนินการจดัการ
    สนับสนุนการระดมเงินหรือ
    ทรัพยสิ์นการจดัการศึกษา
    ในพื้นที่
2. เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วมของ
    ทุกภาคส่วนพัฒนาการศึกษา
    เชงิพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
    และรับบริจาคเป็นเงิน
    หรือทรัพยสิ์น
    จากประชาชน ภาคเอกชน
    หรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
    ในระดับจงัหวดัและระดับ
    อ าเภอ 25 อ าเภอ
2. เด็ก นักเรียน นักศึกษา
    ประชาชน สถานศึกษา
    ศูนยก์ารเรียนรู้ หน่วยงาน
    องค์กรต่าง ๆในพื้นที่จงัหวดั
    เชยีงใหมท่ี่มคุีณสมบัติ
    ตามหลักเกณฑ์ที่
    คณะกรรมการฯ ก าหนด

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1.ร้อยละ
ของจ านวน
เงินหรือ
ทรัพยสิ์น
ที่ได้
รับบริจาค
เทียบ
กบัจ านวน
ที่ก าหนดไว้
ตามเป้าหมาย
2.จ านวน
หน่วยงาน
หรือองค์กร
ที่เขา้ร่วม
เป็นหน่วย
รับบริจาคใน
พื้นที่จงัหวดั
เชยีงใหม่

1. เกดิการมส่ีวนร่วมของ
    ภาคประชาชน หน่วยงาน
    องค์กรต่างๆ ที่เขา้มา
    มส่ีวนร่วมในการบริจาค
    หรือร่วมเป็นศูนยก์ารรับ
    บริจาคในการด าเนินงาน
2. ลดความเหล่ือมล้ า
    ทางการศึกษา โดยเฉพาะ
    สถานศึกษาในพื้นที่
    ขาดแคลน ทรุกนัดาร
    ห่างไกล ผู้ที่ขาดโอกาส
    เขา้ถงึคุณภาพการศึกษา
    หรือปัจจยัทางการศึกษา

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

41 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
เด็กปฐมวยั และเด็ก เยาวชน
นอกระบบการศึกษาที่ขาดแคลน
ทุนทรัพยแ์ละด้อยโอกาส

1. เพื่อพัฒนาความเขม้แขง็ของ
    กลไก สร้างความเสมอภาค
    ทางการศึกษาระดับจงัหวดั
    ในการดูแลชว่ยเหลือกลุ่ม
    เป้าหมายด้วยเครือขา่ย
    ความร่วมมอืในพื้นที่
2. เพื่อพัฒนาให้เกดิระบบขอ้มลู
    สารสนเทศเพื่อวางแผน
    ลดความเหล่ือมล้ า
    ทางการศึกษาและติดตาม
    ชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อพัฒนาระบบตัวอยา่ง
    เพื่อโอกาสทางการศึกษา
    ของเด็กปฐมวยัในครอบครัว
    ที่ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือ
    ด้อยโอกาส และเด็ก เยาวชน
    นอกระบบการศึกษาและ
    กลุ่มเป้าหมายอื่นที่จงัหวดั
    สนใจ

เด็กปฐมวยั  เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1.จ านวน
กจิกรรม/
โครงการที่
ส่งเสริม
สนับสนุน
การพัฒนา
2.จ านวน
และ
ความร่วมมอื
ที่ส่งเสริม
สนับสนุน
การพัฒนา

1. ได้รูปแบบมาตรการ
    ในการฟื้นฟูกลุ่มเด็กปฐมวยั
    เด็กและเยาวชน
    นอกระบบการศึกษา
2. ได้รูปแบบการชว่ยเหลือ
    กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวยั
    เด็กและเยาวชนนอกระบบ
    การศึกษา
3. เกดิเครือขา่ยศูนยพ์ัฒนาเด็ก
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    เครือขา่ยสถานศึกษา กศน.
    ในพื้นที่เครือขา่ยวดั และ
    ฝ่ายปกครองท้องถิ่น
    (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
    และเชื่อมโยงกบั
    คณะยทุธศาสตร์การศึกษา
    อ าเภอของส านักงาน
    ศึกษาธกิารจงัหวดั
    ในการสร้างโอกาส
    ทางการศึกษาของ
    เด็กปฐมวยัและเยาวชน
    นอกระบบการศึกษา

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

42 แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านภาษา
วฒันธรรมไทยและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมอื
    ในการพัฒนาการศึกษา
    ด้านภาษาจนีและ
    ภาษาองักฤษ
    กบัสถาบัน/หน่วยงาน
    ทางการศึกษาทั้งในและ
    ต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา
    ได้เรียนรู้ภาษาและ
    วฒันธรรมภาษาต่างประเทศ
    กบัเจา้ของภาษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ในโรงเรียนสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่ทุกโรงเรียน
และสถานศึกษา
ในสังกดักระทรวงศึกษาธกิาร
ทุกสังกดัทุกเขตพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่

- - 900,000 900,000 900,000 1.องค์การ
บริหารส่วน
จงัหวดั
เชยีงใหม่
มบีันทึก
ขอ้ตกลง
ความร่วมมอื
และมกีารจดั
กจิกรรมเพื่อ
แลกเปล่ียน
ภาษา 
วฒันธรรมไทย
ต่างประเทศ
2.ร้อยละของ
นักเรียนที่
เขา้ร่วม
โครงการ
มคีวามสามารถ
ทักษะภาษา
และวฒันธรรม
ภาษาต่าง
ประเทศ (จนี,
องักฤษ)

1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มกีารจดักจิกรรม
    เพื่อแลกเปล่ียนภาษา
    วฒันธรรมไทยและ
    ต่างประเทศที่หลากหลาย
    และมเีครือขา่ย
    การพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษาทั้งในและ
    ต่างประเทศ
2. นักเรียน ได้รับความรู้
    ทักษะการฟัง พูด อา่นและ
    เขยีนภาษาต่างประเทศ
    มากยิ่งขึ้น กล้าแสดงออก
    และสามารถน ามาประยกุต์
    ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
3. ครูได้รับการพัฒนาและ
    มคีวามสามารถในการจดั
    การเรียนการสอน
    ภาษาต่างประเทศได้ดี
    ยิ่งขึ้นด้วยการเชื่อม
    ความสัมพันธก์บัเจา้ของ
    ภาษาต่างประเทศ

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

43 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใชร้ะบบพี่เล้ียงและ
การให้ค าปรึกษา
(Coaching and Mentoring)
เพื่อขบัเคล่ือนการปฏรูิป
การศึกษาโรงเ รียน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
และครูผู้สอนโดยใชก้ระบวน
การสร้างระบบพี่เล้ียงและ
การให้ค าปรึกษาในการยกระดับ
การบริหารจดัการและการจดั
การเรียนการสอนสู่ระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอนทุกคนในโรงเรียน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหมทุ่กโรงเรียน

- - 700,000 700,000 700,000 1.ร้อยละ
ของ
ผู้บริหารมี
ความสามารถ
ในการบริหาร
และการจดัการ
2.ร้อยละ
ของ
ครูผู้สอนมี
ความสามารถ
ในการจดัการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ

1. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ
    การพัฒนา  มคีวามสามารถ
    ในการบริหารและการจดัการ
2. ครูได้รับการพัฒนา
    มคีวามสามารถในการจดั
    การสอนที่เน้นผู้เรียน
    เป็นส าคัญ
3. นักเรียนมคุีณภาพ
    ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์
    ทางวชิาการและ
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. โรงเรียนยกระดับ
    การบริหารจดัการ
    และการจดัการเรียนรู้
    สู่ระบบประกนัคุณภาพ
    ภายในสถานศึกษา

ส านักการศึกษาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

44 ส่งเสริมการปฏรูิปการเรียนรู้
ของนักเรียนในสังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและ
    การเรียนรู้ที่หลากหลาย
    ตามศักยภาพที่แตกต่าง
2. เพื่อส่งเสริมทักษะและ
    คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
    และสัมมาชพี
3. เพื่อส่งเสริมนโยบายแห่งรัฐ
    ในการพัฒนาคุณภาพ
    การศึกษาและกจิกรรม
    การเรียนรู้ของเด็กและ
    เยาวชนในสถานศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมประสิทธภิาพ
    การใชส่ื้อเทคโนโลยี
    สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
    ของครูและนักเรียนอยา่ง
    สร้างสรรค์และหลากหลาย

1. จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อ
    นวตักรรมเทคโนโลยี
    เครือขา่ยสังคม online
    และแหล่งการเรียนรู้
    ในโรงเรียนและชมุชน
2. ส่งเสริมนักเรียน
    ให้มสีมรรถนะและได้เรียนรู้
    อยา่งหลากหลายตามศักยภาพ
    ที่แตกต่างและมทีักษะและ
    คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
    และสัมมาชพี

- - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ
ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการ
ส่งเสริม
การปฏรูิป
การเรียนรู้

1. นักเรียนมสีมรรถนะและ
    ได้เรียนรู้อยา่งหลากหลาย
    ตามศักยภาพที่แตกต่าง
    และค้นพบความถนัดของ
    ตนเอง
2. นักเรียนมทีักษะและ
    คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
    และสัมมาชพี
3. สามารถด าเนินกจิกรรม
    ตามนโยบายของรัฐและ
    พื้นที่เชยีงใหม่
4. ครูและนักเรียนมทีักษะ
    พื้นฐานในการเรียนรู้
    ยคุใหมด้่วยตนเอง
    โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี
    สารสนเทศอยา่งสร้างสรรค์

ส านักการศึกษาฯ

- 690 - ย.5 (61 - 65)     



- 691 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

45 เสริมสร้างอตัลักษณ์ของนักเรียน
ในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
    นักเรียน ตามอตัลักษณ์
    ของโรงเรียน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
    ได้เรียนรู้อยา่งเต็ม
    ตามศักยภาพ
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
    คุณลักษณะ อปุนิสัยของ
    นักเรียนตามแนวทาง
    การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่

นักเรียนได้รับการส่งเสริม
ตามอตัลักษณ์ของโรงเรียน
และส่งเสริมทักษะ 
คุณลักษณะ อปุนิสัย
ของนักเรียนตามแนวทาง
การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่

- - 850,000 850,000 850,000 จ านวนของ
นักเรียน/
ผู้เขา้ร่วม
โครงการที่ได้
รับประโยชน์

1. อตัลักษณ์ของนักเรียน
    แต่ละโรงเรียนมคีวามชดัเจน
    มากขึ้น
2. นักเรียนได้เรียนรู้
     อยา่งเต็มตามศักยภาพ
3. นักเรียนมทีักษะและ
    คุณลักษณะอปุนิสัยของ
    นักเรียนตามแนวทาง
    การปฏรูิปการศึกษาเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ

- 691 - ย.5 (61 - 65)     



- 692 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

46 ส่งเสริมการเขา้ร่วมกจิกรรม
และแขง่ขนัของโรงเรียน
ในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมการเขา้ร่วม
    กจิกรรมและแขง่ขนัของ
    นักเรียนและครูตามนโยบาย
    ของรัฐ
2. เพื่อสร้างโอกาสในการ
    แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
    นักเรียน  ครูและบุคลากร
    ทางการศึกษากบัเครือขา่ย
    ทั้งในและต่างประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
    มกีารค้นควา้หาความรู้
    ด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

เขา้ร่วมกจิกรรมและแขง่ขนั
ทักษะด้านต่าง ๆ และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐและ
เครือขา่ยทั้งในและต่างประเทศ

- - 600,000 600,000 600,000 1. จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม
แขง่ขนัและ
แลกเปล่ียน
เรียนรู้
2.จ านวน
รางวลั
ที่ได้รับ
จากการ
เขา้ร่วม
ประกวด
และแขง่ขนั
ทักษะ
ด้านต่าง ๆ

1. นักเรียนและครูได้เขา้ร่วม
    กจิกรรมและแขง่ขนัตาม
    นโยบายของรัฐ
2. นักเรียน ครูและบุคลากร
    ทางการศึกษาได้มโีอกาส
    ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้
    กบัเครือขา่ยทั้งในและ
    ต่างประเทศ
3. ครูและนักเรียนมกีารค้นควา้
    ความรู้ด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ

ส านักการศึกษาฯ

- 692 - ย.5 (61 - 65)     



- 693 -

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ
       5.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

47 อบรมสัมมนาการศึกษาและ
เผยแพร่ผลงานการศึกษา
ต่อของนักเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. เพื่ออบรมสัมมนาการศึกษา
    เผยแพร่ผลงานการศึกษา
    ต่อของนักเรียนในสังกดั
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่ที่เรียนดีแต่
    ขาดแคลนทุนทรัพย ์ได้เขา้
    ศึกษาต่อในระดับสูงกวา่
    การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของ
    ผู้รับทุนการศึกษาให้ใชทุ้น
    การศึกษาเป็นประโยชน์
    ตามวตัถปุระสงค์
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกบั
    การเขา้ศึกษาต่อเพื่อ
    พร้อมเขา้สู่วยัท างานและ
    อาชพีที่รองรับในปัจจบุัน

จดัอบรมสัมมนาทางวชิาการ
ด้านการศึกษาและจดัพิธกีาร
มอบทุนการศึกษาเพื่อเผยแพร่
ผลงานการศึกษาต่อของนักเรียน
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
ประกอบด้วย
1. ผู้ได้รับทุนการศึกษาในระดับ
    สูงกวา่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
    ขององค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. หัวหน้าส่วนราชการองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
    ครู  นักเรียนและผู้ปกครอง
    นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
    ผู้บริหารหน่วยงาน
    ด้านการศึกษา ผู้อ านวยการ
    โรงเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
    คณะกรรมการคัดเลือกผู้มี
    สิทธิรั์บทุนการศึกษาของ
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม่

- - 150,000 150,000 150,000 1.จ านวน
ของนักเรียน/
ผู้เขา้ร่วม
โครงการที่ได้
รับประโยชน์
จากการสัมมนา
การศึกษาและ
เผยแพร่ผลงาน
การศึกษาต่อ
ของนักเรียน
ในสังกดั
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่
2.ผู้ได้รับทุน
การศึกษา
ที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น
ในระดับ
ร้อยละ 90

1. ผู้รับทุนการศึกษา
    เกดิการพัฒนาองค์ความรู้
    ให้เป็นประโยชน์
    ตามวตัถปุระสงค์
2. ได้เผยแพร่ผลงาน
    การศึกษาต่อของนักเรียน
    ในสังกดัองค์การบริหาร
    ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

ส านักการศึกษาฯ

91,952,000 181,879,700 195,399,800 132,955,000 136,115,000รวม

- 693 - ย.5 (61 - 65)     



- 694 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

1. เพื่อป้องกนัและควบคุม
    การแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อ เชน่ 
    โรคไขห้วดันก 
    โรคไขเ้ลือดออก 
    โรคไขห้วดัใหญ่ ฯลฯ
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
    ให้ประชาชนมคีวามรู้และ
    ความเขา้ใจ ในการเฝ้า
    ระวงัและการป้องกนั
    จากโรคติดต่อ
3. เพื่อก าจดัเชื้อโรคติดต่อ
    และแหล่งเพาะพันธุ์
    เชื้อโรคติดต่อ

จดักจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เชน่
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3. จดัท าส่ือประชาสัมพันธ์
    หลายรูปแบบ เชน่ 
    สปอตโฆษณาวทิยแุละ
    สถานีโทรทัศน์  
    ป้ายประชาสัมพันธ ์
    แผ่นพับและสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ
4. จดัซ้ือสารเคม ีวสัดุอปุกรณ์
    เคร่ืองมอื เพื่อใชใ้นการ 
    ป้องกนัและควบคุม
    การแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อ
5. พ่นสารเคมเีพื่อก าจดั
    โรคติดต่อ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
กจิกรรมที่
สนับสนุน
การป้องกนั
และควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
5 คร้ัง/ปี

1. สามารถป้องกนัและ
    ควบคุมการแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อต่าง ๆ 
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้
2. ประชาชนมคีวามรู้และ
    ความเขา้ใจ ในการเฝ้า
    ระวงัและป้องกนัตัว 
    จากโรคติดต่อ
3. สามารถก าจดัเชื้อโรค
    ติดต่อและแหล่งเพาะพันธุ์
    เชื้อโรคติดต่อ

ส านักการชา่ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000รวม

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      5.2 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 694 - ย.5 (61 - 65)     



- 695 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรม
ของสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาจติใจ
    และส่งเสริมคุณภาพชวีติ
    ของผู้สูงอายุ
2. เพื่อเป็นการสืบสาน
    ประเพณีวฒันธรรมที่ดีงาม
    ของไทยในเทศกาลต่าง ๆ

จดักจิกรรมตามประเพณี 
ส าหรับผู้สูงอายใุน
สถานสงเคราะห์คนชรา
วยัทองนิเวศน์ ดังนี้
 - ผู้รับบริการประเภทพิเศษ
 - ผู้รับบริการประเภทสามญั

350,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน
กจิกรรมตาม
ประเพณี 
ของผู้สูงอายุ
ของสถาน
สงเคราะห์
คนชรา
วยัทองนิเวศน์

1. ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนา
    ด้านจติใจและมคุีณภาพ
    ชวีติที่ดีขึ้น
2. สามารถอนุรักษ์และ
    ร่วมสืบสานประเพณี
    วฒันธรรมที่ดีงามของไทย
    ในเทศกาลต่าง ๆ

ส านักปลัดฯ

2 ฝึกอบรม สัมมนาและ 
ศึกษาดูงานผู้รับบริการ
ในสถานสงเคราะห์
และเจา้หน้าที่

1. เพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ
    แกผู้่สูงอายใุนด้านการ
    พัฒนาจติใจและส่งเสริม
    คุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
    การพัฒนาศักยภาพตนเอง
    เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้
    จากการสัมมนาและศึกษา
    ดูงานนอกสถานที่

ผู้รับบริการประเภทพิเศษ,
ผู้รับบริการประเภทสามญั,
และเจา้หน้าที่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราวยัทอง
นิเวศน์

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
กจิกรรม
ฝึกอบรม
สัมมนา
และศึกษา
ดูงาน

1. ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนา
    ด้านจติใจและมคุีณภาพ
    ชวีติที่ดีขึ้น
2. ผู้สูงอายมุศัีกยภาพ
    ในการด าเนินชวีติ
    รู้สึกถงึความมคุีณค่า
    ในการด าเนินชวีติประจ าวนั
    และมคีวามสุขในบั้นปลาย
    ของชวีติ

ส านักปลัดฯ

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      5.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      5.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
โรงอาหารภายในสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์

เพื่อปรับปรุงและต่อเติมโรงอาหาร
ภายในสถานสงเคราะห์คนชรา
วยัทองนิเวศน์ที่ช ารุดให้มสีภาพ
ที่พร้อมใชง้าน

ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
โรงอาหารภายในสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์ 
จ านวน 1 หลัง

- - 1,000,000 - - กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 100%

มสีถานที่เพียงพอและปลอดภยั
ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ

ส านักปลัดฯ

4 ปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
ศาลาธรรมภายในสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์

เพื่อปรับปรุงและต่อเติม
อาคารศาลาธรรมภายใน
สถานสงเคราะห์คนชราวยัทอง
นิเวศน์ที่ช ารุดให้มสีภาพที่พร้อม
ใชง้าน

ปรับปรุงและต่อเติมอาคารศาลา
ธรรมภายในสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์
จ านวน 1 หลัง

- - 300,000 - - กอ่สร้างแล้ว
เสร็จ 100%

มสีถานที่เพียงพอและปลอดภยั
ส าหรับผู้มาใชบ้ริการ

ส านักปลัดฯ

5 ปรับปรุงระบบประปาภายใน
สงเคราะห์คนชราวยัทอง
นิเวศน์

เพื่อปรับปรุงระบบประปา
ภายในสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์ที่ช ารุด
ให้มสีภาพที่พร้อมใชง้าน

ปรับปรุงระบบประปาภายใน
สถานสงเคราะห์คนชราวยัทอง
นิเวศน์

- - 900,000 - - ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 100%

สถานสงเคราะห์วยัทองมี
ระบบน้ าประปาที่ดีขึ้น

ส านักปลัดฯ

350,000 450,000 2,650,000 450,000 450,000รวม
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1 การส่งเสริมและสนบัสนนุ
การด าเนนิกจิกรรม
ด้านสาธารณสุข

1. เพื่อใหค้วามรู้และทกัษะ
    ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ
    ของประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมใหม้ีการพฒันา
    ศักยภาพความรู้ ทกัษะ
    ที่จ าเปน็แกผู้่เกีย่วข้อง
3. เพื่อส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่
    ข่าวสารด้านสาธารณสุข
4. เพื่อส่งเสริมใหม้ีกจิกรรม
    ปอ้งกนัหรือควบคุม
    โรคติดต่อที่ส าคัญในทอ้งถิน่
5. เพื่อส่งเสริมกจิกรรม/
    การด าเนนิการของ
    อาสาสมัครสาธารณสุข
    ประจ าหมูบ่า้น/ชุมชน

อบรม แลกเปล่ียนประสบการณ์
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านส่ือต่างๆ แกป่ระชาชน 
กลุ่มสมาคม ชมรมที่เกีย่วข้องกบั
งานด้านสาธารณสุข ส่งเสริม
สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรม
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 
การจัดกจิกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ

3,600,000 10,300,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวน
กจิกรรมที่
ส่งเสริมให้
ประชาชน
มีสุขภาพที่ดีขึน้
ไม่นอ้ยกว่า
10 กจิกรรม

1. ประชาชนมีความรู้และทกัษะ
    ในการดูแลรักษาสุขภาพ
2. อาสาสมัครสาธารณสุข
    ประจ าชุมชนได้รับ
    การพฒันาทกัษะความรู้
    ที่จ าเปน็ในการปฏบิติังาน
3. ประชาชนรับทราบข้อมูล
    ข่าวสารด้านสาธารณสุข
4. ปญัหาโรคติดต่อและ
    ปญัหาด้านสาธารณสุขลดลง
5. กจิกรรม ของ อสม./ชุมชน
    ได้รับการส่งเสริมอยา่งต่อเนือ่ง

ส านกัปลัดฯ

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 ออกหนว่ยเคล่ือนที่
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
บริการประชาชน

1. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่
    ข่าวสาร และเพิ่มความรู้
    ความเข้าใจในบทบาท
    ภารกจิ ผลการด าเนนิงาน
    ของปทีี่ผ่านมาตลอดจน
    รับฟงัความคิดเหน็ของ
    ประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อ
    องค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
    ในชุมชน รู้จักเอือ้เฟื้อ
    เผ่ือแผ่และร่วมแรงร่วมใจ
    ของคนในพื้นที่
3. เพื่อพบปะเยีย่มเยอืนและ
    ใหบ้ริการด้านต่าง ๆ แก่
    ประชาชนในพื้นที่

1. คณะผู้บริหารและ
    เจ้าหนา้ที่ อบจ.เชียงใหม่
    ได้ร่วมพบปะประชาชน
    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
    ทั้ง 25 อ าเภอ
2. จัดกจิกรรมด้านการ
    ส่งเสริมการพฒันาอาชีพ
3. จัดกจิกรรมนทิรรศการ 
    เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
    ข่าวสาร สร้างความรู้ 
    ความเข้าใจในบทบาท
    ภารกจิขององค์การบริหาร
    ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 1. จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
2. ความพงึพอใจ
ของประชาชน
ในภาพรวม
ของการจัด
กจิกรรม

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    เชียงใหม่ได้เผยแพร่
    ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
    สร้างความรู้ความเข้าใจ
    ในบทบาทภารกจิ 
    ผลการด าเนนิงานปทีี่
    ผ่านมา ตลอดจนรับฟงั
    ความคิดเหน็ของประชาชน
    ในพื้นที่
2. ประชาชนในพื้นที่
    มีความสามัคคี รู้จัก
    เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่และ
    ร่วมแรงร่วมใจกนั
3. องค์การบริหารส่วน
    จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบปะ
    เยีย่มเยอืนและใหบ้ริการ
    ด้านต่าง ๆ แกป่ระชาชน

ส านกัปลัดฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 พฒันาอาชีพ และส่งเสริม
การมีงานท าใหก้บัประชาชน
ในจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชีพ
    แกป่ระชาชน ช่วยแกไ้ข
    ปญัหาความยากจน
2. เพื่อสนบัสนนุการจัดต้ัง
    กลุ่มอาชีพ การแลกเปล่ียน
    เรียนรู้และประสบการณ์
3. เพื่อสนบัสนนุความรู้
    ด้านวิชาการหรือเทคโนโลยี
    ในวิชาชีพการจัดการ
    หรือการตลาดแกก่ลุ่มอาชีพ
4.  เพื่อส่งเสริมการน า
    ทรัพยากรหรือภมูิปญัญา
    ทอ้งถิน่มาเพิ่มมูลค่า
5. เพื่อส่งเสริมและพฒันา
    สินค้าของกลุ่มอาชีพ 
    OTOP ของแต่ละอ าเภอ

ฝึกอบรมอาชีพ จัดกจิกรรม
ด้านการส่งเสริมการพฒันา
อาชีพ กจิกรรมเผยแพร่
ผลผลิตทางการเกษตร
ผลิตภณัฑ์แปรรูป ใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน 
และผู้ประกอบการ
ในจังหวัดเชียงใหม่

1,800,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่นอ้ยกว่า
500 คน

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้น า
    ความรู้ไปประกอบอาชีพ
    และสร้างประโยชนต่์อ
    ส่วนรวม ยกระดับคุณภาพ
    ชีวิตใหดี้ขึน้
2. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
    น าความรู้และประสบการณ์
    ที่ได้รับไปประยกุต์ใช้ใน
    การพฒันาสินค้า
3. ผู้ประกอบการและ
    กลุ่มอาชีพ OTOP ในแต่ละ
    อ าเภอ มีการพฒันาและ
    มีศักยภาพในการ
    ประกอบการเพิ่มมากขึน้
4. สามารถน าทรัพยากร
    ในทอ้งถิน่มาเพิ่มมูลค่า
    ใหต้อบสนองต่อ
    ความต้องการของตลาด
5. ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มอาชีพ
    OTOP ของแต่ละอ าเภอ

ส านกัปลัดฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั
สตรีจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหส้ตรีได้ตระหนกั
    ถึงบทบาทหนา้ที่และคุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ปญัหา
    ของครอบครัว ชุมชน 
    และสังคม
2. เพื่อใหส้ตรีมีโอกาสได้รับ
    การฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
    มีรายได้ น ามาเล้ียงตนเอง
    และครอบครัว
3. เพื่อใหเ้ปน็ที่ยอมรับของ
    สังคมในการอยูร่่วมกนั
    อยา่งมีคุณค่า

จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การออกร้านแสดงสินค้า 
การจัดประชุม สัมมนา/
ฝึกอบรม จัดกจิกรรม 
แกส่ตรีที่มีภมูิล าเนา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนสตรีที่
เข้าร่วม
โครงการฯ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองและมี
รายได้
เล้ียงตัวเอง

1. สตรีได้เหน็คุณค่าของ
    ตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิกใน
    ครอบครัว ไม่เปน็ปญัหา
    ของครอบครัว ชุมชน 
    และสังคม
2. สตรีได้รับการฝึกอาชีพ
    ที่เหมาะสม มีรายได้เล้ียง
    ตนเองและครอบครัวได้
3. สังคมใหก้ารยอมรับ
    สามารถอยูร่่วมกนัและ
    เหน็ถึงคุณค่าของกนัและกนั

ส านกัปลัดฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั
ผู้สูงอายจุังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้ตระหนกั
    ถึงบทบาทหนา้ที่และคุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ปญัหา
    ของครอบครัว ชุมชนและ
    สังคม
2. เพื่อใหผู้้สูงอายมุีโอกาสได้รับ
    การฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
3. เพื่อใหเ้ปน็ที่ยอมรับของ
    สังคมในการอยูร่่วมกนั
    อยา่งมีคุณค่า

จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การออกร้านแสดงสินค้า 
การจัดประชุม สัมมนา/
ฝึกอบรม จัดกจิกรรม
แกผู้่สูงอายทุี่มีภมูิล าเนา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

2,300,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตัวเองและมี
อาชีพ
เล้ียงตัวเอง

1. ผู้สูงอายไุด้เหน็คุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ภาระ
    ของครอบครัว ชุมชน 
    และสังคม
2. ผู้สูงอายไุด้รับการฝึก
    อาชีพที่เหมาะสม 
    มีรายได้เล้ียงตนเอง
    และครอบครัวได้
3. สังคมใหก้ารยอมรับ
    สามารถอยูร่่วมกนัและ
    เหน็ถึงคุณค่าของกนัและกนั

ส านกัปลัดฯ

- 701 - ย.5 (61 - 65)     



- 702 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั
ผู้พกิารจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหผู้้พกิารได้ตระหนกั
    ถึงบทบาทหนา้ที่และคุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ปญัหา
    ของครอบครัว ชุมชนและ
    สังคม
2. เพื่อใหผู้้พกิารมีโอกาสได้
    รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสม
    มีรายได้ น ามาเล้ียงตนเอง
    และครอบครัว
3. เพื่อใหเ้ปน็ที่ยอมรับของ
    สังคมในการอยูร่่วมกนั
    อยา่งมีคุณค่า

จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การออกร้านแสดงสินค้า 
การจัดประชุม สัมมนา/
ฝึกอบรม การจัดกจิกรรม
เนือ่งในวันผู้พกิารแหง่ชาติ
แกผู้่พกิารที่มีภมูิล าเนา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้พกิาร
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองและมี
รายได้
เล้ียงตัวเอง

1. ผู้พกิารได้เหน็คุณค่าของ
    ตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ภาระ
    ของครอบครัว ชุมชน 
    และสังคม
2. ผู้พกิารได้รับการฝึก
    อาชีพที่เหมาะสม 
    มีรายได้เล้ียงตนเอง
    และครอบครัวได้
3. สังคมใหก้ารยอมรับ
    สามารถอยูร่่วมกนัและ
    เหน็ถึงคุณค่าของกนัและกนั

ส านกัปลัดฯ

- 702 - ย.5 (61 - 65)     



- 703 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 พฒันาคุณภาพชีวิตใหก้บั
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยเอดส์
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสและ
    ผู้ปว่ยเอดส์ ได้ตระหนกัถึง
    บทบาทหนา้ที่และคุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิก
    ในครอบครัว ไม่เปน็ปญัหา
    ของครอบครัว ชุมชนและ
    สังคม
2. เพื่อใหผู้้ด้อยโอกาสและ
    ผู้ปว่ยเอดส์ ได้รับการฝึก
    อาชีพที่เหมาะสม มีรายได้
    น ามาเล้ียงตนเองและ
    ครอบครัว
3. เพื่อใหเ้ปน็ที่ยอมรับของ
    สังคมในการอยูร่่วมกนั
    อยา่งมีคุณค่า

จัดกจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การออกร้านแสดงสินค้า 
การจัดประชุม สัมมนา/
ฝึกอบรม จัดกจิกรรม
แกผู้่ด้อยโอกาส
และผู้ปว่ยเอดส์ที่มีภมูิล าเนา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ปว่ยเอดส์
ที่เข้าร่วม
โครงการ
สามารถ
ช่วยเหลือ
ตนเองและมี
รายได้
เล้ียงตัวเอง

1. ผู้ด้อยโอกาสและ
    ผู้ปว่ยเอดส์ ได้ตระหนกั
    ถึงบทบาทหนา้ที่และคุณค่า
    ของตนเอง รู้จักวิธีการดูแล
    ตนเองเบื้องต้น ลดภาระ
    การดูแลใหแ้กส่มาชิกใน
    ครอบครัว ไม่เปน็ภาระของ
    ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2. ผู้ด้อยโอกาสและ
    ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการฝึก
    อาชีพที่เหมาะสม 
    มีรายได้เล้ียงตนเอง
    และครอบครัวได้
3. สังคมใหก้ารยอมรับ
    สามารถอยูร่่วมกนัและ
    เหน็ถึงคุณค่าของกนัและกนั

ส านกัปลัดฯ

- 703 - ย.5 (61 - 65)     



- 704 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

8 บริหารจัดการศูนยบ์ริการ
คนพกิารทั่วไป องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1. บริการคนพกิารในจังหวัด
    เชียงใหม่ ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่
    - ความพกิารทางการมองเหน็
    - ความพกิารทางการได้ยนิ
      หรือส่ือความหมาย
    - ความพกิารทางการ
      เคล่ือนไหว หรือทางร่างกาย
    - ความพกิารทางจิตใจ หรือ
      พฤติกรรม
    - ความพกิารทางสติปญัญา
    - ความพกิารทางการเรียนรู้
    - ความพกิารทางออทสิติก
      พร้อมจัดซ้ือครุภณัฑ์ส าหรับ
      บริการคนพกิาร ดังนี้

2,052,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านกัปลัดฯ

    1. โต๊ะท างานแบบเหล็ก
        ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 ฟตุ
        พร้อมกระจก
        ราคาตัวละ 6,400 บาท
        ป ี2561 : 3 ตัว
    2. เกา้อีท้ างาน
        ราคาตัวละ 1,400 บาท
        ป ี2561 : 6 ตัว

    3. ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร
        แบบบานเล่ือนกระจก
        ขนาด 4 ฟตุ
        ราคาตู้ละ 4,100 บาท
        ป ี2561 : 3 ตู้

1. เพื่อจัดสวัสดิการและบริการ
    ด้านการส่งเสริมศักยภาพ
    การคุ้มครองสิทธิคนพกิาร
    ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
    การจัดบริการผู้ช่วยคนพกิาร
    การส่งเสริมการจัดสภาพ
    แวดล้อมที่ปราศจากอปุสรรค
    ส าหรับคนพกิาร การส่งเสริม
    อาชีพคนพกิาร เปน็ต้น
2. เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ
    ใหค้นพกิารทกุประเภทใน
    จังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัคร
    ผู้ช่วยเหลือคนพกิาร 
    ตลอดจนผู้ที่เกีย่วข้องกบัคน
    พกิาร เกดิการรวมกลุ่มเปน็
    เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
    ในการรับความช่วยเหลือ
    การดูแลสุขภาพและ
    การบริหารจัดการ เพื่อให้
    เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
    ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
    ของคนพกิารทกุประเภท
    ในจังหวัดเชียงใหม่ ในการ
    ประสานบรูณาการร่วมกนั
    กบัหนว่ยงานภาครัฐ เพื่อ
    ประโยชนต่์อการส่งเสริม
    และพฒันาคุณภาพชีวิต
    คนพกิาร

ผู้พกิารฯ 
ที่มาใช้บริการ 
มีความพงึพอใจ
ไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    เชียงใหม่ได้จัดสรร
    สวัสดิการและบริการ
    ด้านการส่งเสริมศักยภาพ
    การคุ้มครองสิทธิคนพกิาร
    เกดิการรวมกลุ่มเปน็
    เครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง
    ในการรับความช่วยเหลือ
    การดูแลสุขภาพและ
    การบริหารจัดการ เพื่อให้
    เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐ
    ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
2. อาสาสมัครผู้ช่วยเหลือ/
    ผู้ดูแลคนพกิาร ตลอดจนผู้ที่
    เกีย่วข้องกบัคนพกิาร
    ทกุประเภทในจังหวัด
    เชียงใหม่ มีส่วนร่วม
    ในการประสานบรูณาการ
    เพื่อประโยชนต่์อการส่งเสริม
    และพฒันาคุณภาพชีวิต
    คนพกิาร
3. ท าใหเ้กดิความร่วมมือ
    ระหว่างหนว่ยบริการ/
    หนว่ยงาน อบจ.
    องค์กรคนพกิาร
    องค์กรภาคีที่เกีย่วข้อง
    ในการพฒันารูปแบบ
    การดูแล ช่วยเหลือ
    สนบัสนนุและใหบ้ริการ
    ฟื้นฟสูมรรถภาพร่วมกนั

- 704 - ย.5 (61 - 65)     



- 705 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

บริหารจัดการศูนยบ์ริการ
คนพกิารทั่วไป องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(ต่อ)

    4. เคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อม
        โปรแกรมส าหรับคนพกิาร
        ราคาชุดละ 80,000 บาท
        ป ี2561 : 2 ชุด

ส านกัปลัดฯ

    5. เคร่ืองส ารองไฟ
        ขนาด 800 VA
        ราคาเคร่ืองละ 3,200 บาท
        ป ี2561 : 2 เคร่ือง

    6. เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์/
        ชนดิ LED ขาวด า 
        (18 หนา้/นาท)ี
        ราคาเคร่ืองละ 3,300 บาท
        ป ี2561 : 2 เคร่ือง

    7. รถเข็นส าหรับคนพกิาร
        แบบอลูมิเนยีมอลัลอยด์
        ล้อเหล็กแบบพกพา
        ราคาคันละ 9,500 บาท
        ป ี2561 : 2 คัน

2. การจัดต้ังกองทนุฯ 
    ที่เกีย่วข้อง

4. เพื่อสนบัสนนุใหค้นพกิาร
    ผู้ที่อยูใ่นระยะที่จ าเปน็
    ต้องได้รับการฟื้นฟู
    สมรรถภาพได้รับบริการ
    อยา่งทั่วถึงและครอบคลุม

- 705 - ย.5 (61 - 65)     



- 706 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 สนบัสนนุส่ือประชาสัมพนัธ์
ด้านการเมือง การปกครอง
และกฏหมายสู่ประชาชน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อเปน็การประสานงาน
    การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือ
    กนัในทกุภาคส่วน
2. เพื่อเปน็การพฒันาความรู้ 
    ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ
    และประชาชน
3. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธ์
    ใหค้วามรู้แนวทางปฏบิติั
    ในด้านการเมือง การปกครอง
    และด้านกฎหมายส าหรับ
    ประชาชน

การประชาสัมพนัธ์และการจัดท า
ส่ือประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ ใหแ้ก่
ประชาชน / เยาวชน ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 25 อ าเภอ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชน
ที่มีความรู้
ด้านการเมือง
การปกครอง
และด้าน
กฏหมาย

1. ทกุภาคส่วนมีส่วนร่วม
    ในการช่วยเหลือปอ้งกนั
    และแกไ้ขปญัหาด้านต่างๆ 
    อยา่งมีประสิทธิภาพ
2. สามารถสร้างเสริมความรู้
    ความเข้าใจระหว่างภาครัฐ
    และประชาชน
3. ประชาชนมีความรู้และ
    แนวทางปฏบิติัที่ถูกต้อง
    ในด้านการเมือง การปกครอง
    และด้านกฎหมาย

กองกจิการสภาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพฒันา
ทอ้งถิน่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม
    มีโอกาสสร้างความรู้ 
    ความเข้าใจเกีย่วกบัระบอบ
    ประชาธิปไตยและตระหนกั
    ถึงปญัหาต่าง ๆ 
2. เพื่อกระตุ้นใหผู้้เข้ารับการ
    อบรมมีความคิดกว้างไกล
    มองปญัหาและน าความรู้ที่
    ได้รับไปแกไ้ขปญัหา
3. เพื่อใหม้ีการแลกเปล่ียน
    ความคิดเหน็ และสร้าง
    การมีส่วนร่วมของ
    เครือข่ายองค์กรปกครอง
    ส่วนทอ้งถิน่และ
    ภาครัฐ ภาคเอกชน
    ภาคประชาชนในระดับ
    จังหวัด ระดับภมูิภาค
    และระดับประเทศ
    ในการพฒันาทอ้งถิน่

ฝึกอบรมสัมมนาหรือใหค้วามรู้
ทางส่ือต่างๆ เผยแพร่ความรู้
ด้านประชาธิปไตย ด้านสังคม
ด้านการเมืองทอ้งถิน่ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนในระดับ
จังหวัด ระดับภมูิภาค
และระดับประเทศ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนกจิกรรม
ที่ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของทกุภาคส่วน

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
    ความเข้าใจในระบอบ
    ประชาธิปไตยและปญัหาต่างๆ 
2. ผู้เข้ารับการอบรม 
    น าความรู้ไปปรับใช้
    แกป้ญัหาของชุมชนได้
3. เครือข่ายองค์กรปกครอง
    ส่วนทอ้งถิน่ ภาครัฐ
    ภาคเอกชน ภาคประชาชน
    ในระดับจังหวัด ระดับภมูิภาค
    และระดับประเทศ
    มีการแลกเปล่ียน
    ความคิดเหน็และ
    มีความร่วมมือกนั
    ในการพฒันาทอ้งถิน่  
    อยา่งยัง่ยนื

กองกจิการสภาฯ
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

11 พฒันาศักยภาพและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ
ตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมและแกไ้ข
    ปญัหาการประกอบอาชีพ
    ของประชาชน
2. เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย
    รัฐบาลตามโครงการ
    ตลาดประชารัฐใหเ้กดิ
    ผลการปฏบิติัเปน็รูปธรรม
3. เพื่อพฒันาศักยภาพของ
    ประชาชนและผู้ประกอบการ
    สามารถยกระดับ
    การสร้างงาน สร้างอาชีพ
    และสร้างรายได้ 
4. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนนุ
    ใหส่้วนราชการและ
    ผู้บริหารจัดการตลาด
    ประชารัฐ สามารถให้
    ค าแนะน าการบริหาร
    จัดการตลาดได้อยา่ง
    มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
    การจัดท าแผนการตลาด
    วิเคราะหก์ารตลาด
    พฒันาสินค้า และสร้าง
    ความพงึพอใจใหก้บั
    ผู้บริโภค

ฝึกอบรมฯ /บรรยาย/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน ใหค้วามรู้แก่
ประชาชน ผู้ประกอบการ 
ส่วนราชการ และผู้บริหาร
จัดการตลาดประชารัฐ

212,600 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จัดกจิกรรม
ภายใต้
โครงการฯ
ไม่นอ้ยกว่า
1 กจิกรรม

1. ประชาชนในพื้นที่
    จังหวัดเชียงใหม่ 
    ทกุสาขาอาชีพ
    มีสถานที่จ าหนา่ยสินค้า  
2. มีการขับเคล่ือนนโยบาย
    รัฐบาลตามโครงการ
    ตลาดประชารัฐใหเ้กดิ
    ผลการปฏบิติัอยา่งเปน็
    รูปธรรม  
3. ประชาชนและผู้ประกอบการ
    ได้รับการพฒันาศักยภาพ
    สามารถยกระดับการสร้างงาน
    สร้างอาชีพ และสร้างรายได้
4. ส่วนราชการ และผู้บริหาร
    จัดการตลาดประชารัฐ
    สามารถใหค้ าแนะน า 
    การบริหารจัดการตลาดได้ 
    อยา่งมีประสิทธิภาพ
    รวมทั้งการจัดท าแผน
    การตลาด วิเคราะหก์ารตลาด 
    พฒันาสินค้า และสามารถ
    สร้างความพงึพอใจใหก้บั
    ผู้บริโภค

ส านกัปลัดฯ
ร่วมกบั

ส านกังาน
ส่งเสริม

การปกครอง
ทอ้งถิน่
จังหวัด

เชียงใหม่

27,164,600 37,200,000 30,900,000 30,900,000 30,900,000รวม
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1 ส่งเสริมและสนบัสนนุสุขภาพ
กฬีาและนนัทนาการ

กจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
การกฬีาและนนัทนาการ 
ใหก้บัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยแบง่กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มเยาวชน
๒. กลุ่มประชาชน
๓. กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา
๔. กลุ่มคนพกิารและผู้สูงอายุ
๕. สถาบนัการศึกษา/
    ส่วนราชการต่างๆ
๖. คณะผู้บริหารและ
    เจ้าหนา้ที่ขององค์การ
    บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ๑. จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
จ. เชียงใหม่ 
ที่เข้าร่วม
กจิกรรมฯ
๒. จ านวน
กจิกรรมที่
ส่งเสริมและ
สนบัสนนุกฬีา
และนนัทนาการ

ส านกัการศึกษาฯ

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

๑. เพื่อเปน็การส่งเสริม
    สุขภาพของเด็ก เยาวชน
    ประชาชน นกัเรียน
    นกัศึกษา ผู้สูงอายุ
    คนพกิาร ใน จ.เชียงใหม่
๒. เพื่อใหเ้ด็ก  เยาวชน 
    ประชาชน  นกัเรียน 
    นกัศึกษา  ผู้สูงอาย ุ 
    คนพกิารได้มีสุขภาพ
    พลานามัยที่สมบรูณ์และ
    แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย
    และจิตใจส่งผลให้
    การท างานมีประสิทธิภาพ
    เพิ่มมากยิง่ขึน้
๓. เพื่อส่งเสริมและ
    ปลูกฝังค่านยิมที่ดี
    ต่อการออกก าลังกาย
    และเล่นกฬีาของเด็ก  
    เยาวชน ประชาชน นกัเรียน 
    นกัศึกษา ผู้สูงอาย ุคนพกิาร
    ในจังหวัดเชียงใหม่
๔. สนบัสนนุการพฒันา
    เชียงใหม่ตามยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ ๔ ปี
    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

๑. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
    นกัเรียน นกัศึกษา ผู้สูงอายุ
    คนพกิารในจังหวัดเชียงใหม่
    มีสุขภาพพลานามัยที่ดี 
    และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้  
๒. เด็ก  เยาวชน  ประชาชน 
    นกัเรียน นกัศึกษา ผู้สูงอายุ
    คนพกิารในจังหวัดเชียงใหม่
    ได้ตระหนกัและเหน็คุณค่า
     สุขภาพของตัวเอง 
     โดยหนัมาออกก าลังกาย
     เพื่อสุขภาพมากยิง่ขึน้
๓. มีการพฒันาคุณภาพชีวิต
    และค่านยิมที่ดีต่อกจิกรรม
    การส่งเสริมสุขภาพ กฬีาและ
    นนัทนาการของเด็ก เยาวชน  
    ประชาชน นกัเรียน นกัศึกษา
    ผู้สูงอาย ุคนพกิาร  ส่งผลให้
    วิถีชีวิตของกลุ่มคนดังกล่าว
    มีคุณภาพเพิ่มมากขึน้
๔. มีการพฒันาเด็ก เยาวชน
    และประชาชน ของจังหวัด
    เชียงใหม่ ตามแผนยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ ๔ ป ี
    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 การแข่งขันกฬีานกัเรียน 
นกัศึกษาและประชาชน
ต้านยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

๑. จัดคัดเลือกตัวแทน
    นกัเรียน นกัศึกษาและ
    ประชาชน ในระดับอ าเภอ
    ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
    รวม ๒๕ อ าเภอ
๒. จัดการแข่งขันกฬีา
    นกัเรียน  นกัศึกษา 
    ต้านยาเสพติดในระดับ
    จังหวัดเชียงใหม่

12,000,000 - - - - ๑. จ านวน
โครงการ/
กจิกรรม
ที่สนบัสนนุ
ส่งเสริม
ถึงการเล่น
กฬีาต้านภยั
ยาเสพติด
ในพื้นที่ที่ให้
การสนบัสนนุ
๒. จ านวนเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน
ที่ได้มีโอกาส
ในการท า
กจิกรรม
สร้างสรรค์ 
ร่วมกนัในชุมชน 
สร้างความรัก 
ความสามัคคี 
ปรองดอง

ส านกัการศึกษาฯ1. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชนได้ใช้
    เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
    ห่างไกลจากยาเสพติด
    และอบายมุขต่าง ๆ  
2. เพื่อจดัการแข่งขันกีฬา
    นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชน ในแต่ละ
    อ าเภอ รวม 25 อ าเภอ
    เพื่อคัดเลือกตัวแทนไป
    แข่งขันในระดับจงัหวดั
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การกีฬาของนักเรียน 
    นักศึกษา และประชาชน
    ในจงัหวดัเชียงใหม่
    ไปสู่ความเป็นเลิศ
    และเพื่อการอาชีพต่อไป
4. เพื่อใช้กิจกรรมกีฬา
    ส่งเสริมการท่องเที่ยว
    และสร้างรายได้
5. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชน
    ในจงัหวดัเชียงใหม่
    ได้หันมาสนใจ
    ในการออกก าลังกาย
    โดยการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
    เพิ่มมากขึน้ 
6. เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
    เชียงใหม่ ตามยุทธศาสตร์
    การปฏิรูปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ ๔ ปี  
    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

1. นักเรียน นักศึกษา
    และประชาชนได้ใช้
    เวลาว่างให้เกดิประโยชน์
    ห่างไกลจากยาเสพติด
    อบายมุขต่างๆ และสามารถ
    ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
    ครอบครัวได้
2. สร้างนักกฬีาในระดับพืน้ที่
    เพือ่สนับสนุนในการเขา้ร่วม
    การแขง่ขนัในระดับที่สูงขึ้น
3. มีการพัฒนาการกฬีา
    ของนักเรียน นักศึกษา
    และประชาชน    
    ในจังหวัดเชียงใหม่
    ไปสู่ความเป็นเลิศและ
    เพือ่อาชีพ
4. สามารถส่งเสริมและ
    กระตุ้นให้จังหวัดเชียงใหม่ 
    มีการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
    และการท่องเที่ยว
    อยา่งต่อเนื่อง
5. นักเรียน นักศึกษาและ
    ประชาชนในจังหวัด
    เชียงใหม่ หันมาสนใจ
    การออกก าลังกาย
    โดยการเล่นกฬีา
    เพือ่สุขภาพเพิม่มากขึ้น
6. มีการพัฒนาเด็ก เยาวชน
    และประชาชน ของ
    จังหวัดเชียงใหม่ 
    ตามแผนยทุธศาสตร์
    การปฏิรูปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ ๔ ปี 
    (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
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   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 กอ่สร้างอาคารกฬีา
อเนกประสงค์ 
ศูนยเ์ยาวชน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อใหบ้ริการด้านกฬีา
    และนนัทนาการใหแ้กเ่ด็ก
    เยาวชนและประชาชน
    จังหวัดเชียงใหม่
    ได้มีสถานที่จัดกจิกรรม
    สร้างสรรค์ การเล่นกฬีา
    และกจิกรรมนนัทนาการ
2. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนนุ
    การพฒันาการเรียนรู้ 
    ทกัษะด้านกฬีาและ
    นนัทนาการใหก้บัเด็ก
    และเยาวชน
3. เพื่อสนบัสนนุการพฒันา
    เชียงใหม่ ตามยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ 4 ป ี
    (พ.ศ. 2559 - 2562)

กอ่สร้างอาคารกฬีาเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างไม่นอ้ยกว่า 12 เมตร
ยาวไม่นอ้ยกว่า 18 เมตร

2,000,000 - - - - 1. จ านวน
ผู้มาใช้
บริการ
อาคารกฬีา    
เอนกประสงค์
2. จ านวนคร้ัง
ของการ
ใหบ้ริการ
จัดการ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
การกฬีาและ
นนัทนาการ

1. จังหวัดเชียงใหม่ 
    มีสนามกฬีาเอนกประสงค์
    ในการใหบ้ริการ
    ด้านกฬีาและนนัทนาการ
    แกเ่ด็ก เยาวชนและ
    ประชาชนเชียงใหม่ 
    อยา่งเปน็รูปธรรมและ
    ยัง่ยนื
2. มีการพฒันา ใหค้วามรู้ 
    ทกัษะ ประสบการณ์
    ในการส่งเสริมสุขภาพ
    การกฬีาและนนัทนาการ
    ใหแ้กเ่ด็ก เยาวชนและ
    ประชาชน เพื่อหา่งไกล
    จากพษิภยั อบายมุขและ
    ยาเสพติด
3. มีการพฒันาเด็ก เยาวชน
    และประชาชนของ
    จังหวัดเชียงใหม่
    ตามแผนยทุธศาสตร์
    การปฏรูิปการศึกษา
    เชียงใหม่ ระยะ 4 ป ี
    (พ.ศ. 2559 - 2562)

ส านกัการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   5. ยทุธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีิต

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

      5.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ
ชิงชนะเลิศแหง่ประเทศไทย

๑. เพื่อใหน้กักฬีาผู้สูงอายุ
    ของจังหวัดเชียงใหม่ 
    ได้มีการพฒันาคุณภาพ
    ชีวิตที่ยัง่ยนืโดยเฉพาะ
    เร่ืองของการมีสุขภาพที่ดี
๒. เพื่อใหน้กักรีฑาผู้สูงอายุ
    ได้พฒันาศักยภาพ
    ในเร่ืองของเทคนคิ
    การแข่งขันกรีฑา 
    เพื่อเปน็ตัวแทนนกักฬีา
    ไปแข่งขันในระดับที่สูงขึน้ 
    ต่อไป
๓. เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้สูงอายุ
    ได้มีกจิกรรมร่วมกนั 
    ซ่ึงจะส่งผลดีต่อไป
    ในระยะยาวในการส่งเสริม
    สุขภาพกายและสุขภาพจิต

นกักรีฑาผู้สูงอายุ
ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ 
และเจ้าหนา้ที่ที่เกีย่วข้อง 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา
ผู้สูงอายชุิงชนะเลิศ
แหง่ประเทศไทย 
จ านวน ๑๕๐ คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผลการแข่งขัน
กรีฑาของ
นกักฬีาผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงใหม่

๑. ผู้สูงอายจุังหวัดเชียงใหม่
    ได้พฒันาสุขภาพท าใหม้ี
    คุณภาพชีวิตที่ยัง่ยนื
๒. ผู้สูงอายจุังหวัดเชียงใหม่
    ได้พฒันาศักยภาพ
    ในด้านเทคนคิ 
    กฎ กติกาการแข่งขัน
๓. ผู้สูงอายไุด้มีกจิกรรม
    ร่วมกนัอยา่งต่อเนือ่ง 
    เปน็ที่พึ่งซ่ึงกนัและกนั 
    เอือ้อาทรต่อกนั ดูแลกนั
    ไม่รู้สึกเหงา ว้าเหว่ 
    มีผลดีต่อสุขภาพกาย
    และสุขภาพจิต

ส านกัการศึกษาฯ
(อดุหนนุสมาคม

กฬีา
จังหวัดเชียงใหม่)
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

       5.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 งานวนัเด็กแห่งชาติ 
องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 20,000  คน

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ส านักการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

1. เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง
    เนื่องในโอกาสวนัเด็กแห่งชาติ
    โดยเด็กและเยาวชนจะได้รับ
    ความบันเทิงและสนุกสนาน
    เพลิดเพลินจากกิจกรรม
    และการละเล่นต่างๆ 
2. เพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าและ
    ความส าคัญของเด็กและ
    เยาวชนที่จะเติบใหญ่เป็น
    ก าลังส าคัญของชาติ
    ในภายภาคหน้า 
3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริม
    ให้เด็กและเยาวชน
    ใน จ.เชียงใหม่ กล้าแสดงออก
    ในทางสร้างสรรค์และแสดง
    ความสามารถของตน
    ตลอดจนเป็นเวทีให้เด็ก
    และเยาวชนได้ฝึกทักษะ
    การสร้างมนุษย์สัมพนัธก์ับผู้อืน่
4. เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและ
    เยาวชน และเปิดโอกาส
    ให้เด็กและเยาวชนได้รับ
    การพฒันาทักษะทาง
    ด้านร่างกายและความคิด
    ริเร่ิมสร้างสรรค์
5. เพื่อส่งเสริมสถาบัน
    ครอบครัวในการท ากิจกรรม
    ร่วมกัน อันจะเป็นการสร้าง
    ความสัมพนัธ ์ความผูกพนั
    ตลอดจนสร้างความอบอุน่
    ภายในครอบครัว

1. เด็กและเยาวชนจะได้
    รับความเพลิดเพลิน
    จากกิจกรรมการละเล่นต่างๆ  
2. ประชาชนได้รับรู้และ
    เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
    ต่อองค์กร ในการเล็งเห็น
    คุณค่าและความส าคัญ
    แก่เด็กและเยาวชนที่จะ
    เติบโตเป็นก าลังของชาติ 
3. เด็กและเยาวชนมีความกล้า
    ที่จะแสดงออก ตลอดจน
    แสดงความสามารถ
    แสดงความคิดเห็นและ
    มีทักษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์
    มากขึ้น  
4. เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
    กิจกรรมได้รับความรู้
    ในเร่ืองต่างๆ ทั้งความรู้
    ทั่วไป ความรู้ทางด้านภาษา
    ด้านศิลปะ ด้านเทคโนโลยี
    ต่างๆ ตลอดจนความรู้
    รอบตัวที่เป็นประโยชน์ 
    ต่อการพฒันาทักษะ
    ทางด้านร่างกายและ
    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
5. สมาชิกภายในครอบครัว
    ได้มีโอกาสท ากิจกรรม
    ร่วมกัน สร้างความอบอุน่
    และความสัมพนัธท์ี่
    แน่นแฟน้ในครอบครัว

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

       5.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

6 มหกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
    และเยาวชนใชเ้วลาวา่ง
    ให้เกดิประโยชน์และรู้จกั
    การท างานเป็นทีม
    มคีวามกระตือรือร้น
    ที่จะพัฒนาตนเอง 
    มกีารริเร่ิมสร้างสรรค์
    กจิกรรมที่เป็นประโยชน์
    ต่อสังคมและชมุชน 
2. เพื่อสนับสนุนและสร้าง
    ขวญัก าลังใจให้แกเ่ยาวชน
    ซ่ึงจะเป็นพลังส าคัญ
    ในการพัฒนาประเทศ
    ในอนาคต 
3. เพื่อประกาศยกยอ่งและ
    เชดิชเูกยีรติแกเ่ยาวชนดีเด่น
    ให้ผู้ปกครองและ
    บุคคลทั่วไปได้ตระหนัก
    ถงึความส าคัญของเยาวชน
4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
    คณาจารยแ์ละนักศึกษา
    ได้ตระหนักถงึความส าคัญ
    ของเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 5,000 คน

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม

ส านักการศึกษาฯ1. เด็กและเยาวชน
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
    มขีวญัก าลังใจและ
    เห็นคุณค่าของตนเอง
    มแีรงจงูใจในการบ าเพ็ญ
    ประโยชน์ต่อครอบครัว
    สถาบันการศึกษา ชมุชน
    สังคมเพื่อการพัฒนา
    ประเทศชาติ 
2. เด็กและเยาวชนในจงัหวดั
    เชยีงใหมไ่ด้รับความรู้
    สาระบันเทิงจากการเขา้ร่วม
    กจิกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ 
3. ผู้ปกครองและประชาชน
    ทั่วไปได้ตระหนักและ
    ให้ความส าคัญต่อ
    การพัฒนาเยาวชนของ
    จงัหวดัเชยีงใหมเ่พิ่มขึ้น  
4. หน่วยงานและภาคส่วน
    ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนา
    เยาวชนในจงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้รับทราบถงึภารกจิ
    บริการต่างๆ ของ 
    ศูนยเ์ยาวชนขององค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

- 714 - ย.5 (61 - 65)     
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

       5.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

7 การแขง่ขนักฬีานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย คร้ังที่ 36
รอบชงิชนะเลิศ ระดับประเทศ
ประจ าปีการศึกษา 2561

1. เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
    ด้านกฬีาและสุขภาพให้แก่
    นักเรียนสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ลดปัญหาเด็กและเยาวชน
    ยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติดและ
    อบายมขุต่างๆ 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
    โรงเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ได้มโีอกาสแสดงศักยภาพ
    ทางด้านกฬีาสู่ความเป็นเลิศ
3. เพื่อสร้างชื่อเสียง
    ด้านการกฬีาของนักเรียน
    โรงเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น
    ให้เป็นที่แพร่หลาย 
4. เพื่อสานความสัมพันธ์
    สร้างความสามคัคีให้เกดิ
    กบันักเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะนักกฬีา คณะครู 
ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
ที่เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รอบชงิชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2561

- 1,000,000 - - - 1. จ านวน
รางวลัที่
ได้รับใน
การแขง่ขนั
2. จ านวน
ผู้ผ่านเขา้รอบ
แต่ละรายการ

1. นกัเรียนโรงเรียนสังกดั
    องค์กรปกครองส่วน
    ทอ้งถิ่นได้พัฒนาทกัษะ
    เทคนคิการกฬีาทีสู่งขึ้น
    เกดิความรักในการกฬีา
    การออกก าลังกาย
    ส่งผลใหน้กัเรียนมีสุขภาพ
    ร่างกายทีส่มบรูณ์แข็งแรง
    สร้างภมูิคุ้มกนัภยั
    จากภยัยาเสพติดและ
    อบายมุขต่างๆ  
2. นกัเรียนโรงเรียนสังกดั
    องค์กรปกครองส่วน
    ทอ้งถิ่นได้แสดงศักยภาพ
    ทางด้านกฬีาสู่สาธารณะ
    สร้างชื่อเสียง ความภาคภมูิใจ
    ใหก้บัตนเอง สถาบนัและ
    องค์การบริหารส่วนจังหวัด
    เชียงใหม่  
3. สร้างมิตรภาพระหว่าง
    นกัเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

ส านักการศึกษาฯ

- 715 - ย.5 (61 - 65)     
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   5. ยทุธศาสตร์การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวติ

       5.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ

แบบ ผ.02 

8 ส่งนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกดั อบจ.เชยีงใหม่
เขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับภาค
และระดับประเทศ

1. เพื่อส่งเสริมทักษะ
    ทางด้านกฬีาและสุขภาพ
    ให้แกน่ักเรียนในสังกดั
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่
2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
    โรงเรียนในสังกดัได้
    มโีอกาสแสดงศักยภาพ
    ทางด้านการกฬีา
    สู่ความเป็นเลิศ 
3. เพื่อสร้างชื่อเสียง
    ด้านการกฬีา นักเรียนของ
    โรงเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
4. เพื่อสานความสัมพันธ์
    สร้างความสามคัคี
    ให้เกดิกบันักเรียนในสังกดั
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหมแ่ละนักเรียน
    โรงเรียนในสังกดัองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะนักกฬีา คณะครู
ผู้ฝึกสอน  ผู้ควบคุม
และเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง
ในการเขา้ค่ายฝึกซ้อมหนัก
และการเขา้ร่วมการแขง่ขนั
ของนักกฬีาที่เป็นตัวแทน
ของโรงเรียนในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่เขา้ร่วมการแขง่ขนั
รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ
และการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลิศ
ระดับประเทศ

- 2,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. จ านวน
รางวลัที่
ได้รับใน
การแขง่ขนั 
2. จ านวน
ผู้ผ่านเขา้รอบ
แต่ละรายการ

1. ตัวแทนนักกฬีาของ
    องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้พัฒนา
    ทักษะ เทคนิคการกฬีา
    ที่สูงขึ้นเกดิความรัก
    ในการกฬีา การออกก าลังกาย
    ส่งผลให้นักเรียนมสุีขภาพ
    ร่างกายที่สมบูรณ์ 
2. นักเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้แสดงศักยภาพทาง
    ด้านการกฬีาสู่สาธารณะ
    สร้างชื่อเสียง
    ความภาคภมูใิจให้กบั
    ตนเอง สถาบันและ
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่
3. สร้างมติรภาพระหวา่ง
    นักเรียนในสังกดัองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
    และนักเรียนในสังกดั
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านักการศึกษาฯ

34,300,000 27,800,000 27,300,000 27,300,000 27,300,000รวม
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ให้ความรู้
ด้านการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วม
ในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

จดักจิกรรมรณรงค์ในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเชน่ อบรม สัมมนา 
นิทรรศการ ฯลฯ รวมทั้ง
จดัท าส่ือในรูปแบบต่างๆ 
เชน่  ป้ายประชาสัมพันธ ์ 
แผ่นพับ โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์  
แผ่น CD-ROM ฯลฯ

4,500,000 4,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมหรือ
โครงการ

ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมอื
กนัในการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

ส านักการชา่ง

2 ฝึกอบรมและฝึกซ้อม
แผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และความช านาญในการ
ปฏบิัติงาน ด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
แกผู้่เขา้รับการฝึกอบรม 
และฝึกซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

บุคคลากรสังกดั 
อบจ.เชยีงใหม ่
เจา้หน้าที่ อปท. อื่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และประชาชนทั่วไป

3,500,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1. จ านวน
กจิกรรม
การฝึกอบรม
5 คร้ัง/ปี
2. จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรม
200 คน/คร้ัง

ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
มคีวามรู้ ทักษะ และ
ความช านาญในการปฏบิัติงาน
ด้านการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั

ส านักการชา่ง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชยีงใหม่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 6. การปอ้งกันบรรเทาสาธารณภยัและการรักษาความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยในชุมชน
   6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การปอ้งกัน บรรเทา สาธารณภยัและการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

   6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การปอ้งกัน บรรเทา สาธารณภยัและการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม
      6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

แบบ ผ.02 

3 ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อป้องกนัและบรรเทา
    สาธารณภยั ให้แกป่ระชาชน
    ในพื้นที่อ าเภอต่างๆของ
    จงัหวดัเชยีงใหม ่ทั้งกอ่น
    เกดิเหตุ ขณะเกดิเหตุ 
    และหลังเกดิเหตุ
2. เพื่อชว่ยเหลือสนับสนุน
    การปฏบิัติงานของ
    ศูนยป์้องกนัและ
    บรรเทาสาธารณภยั
    จงัหวดัเชยีงใหม ่
    ศูนยอ์าสาสมคัรป้องกนัภยั
    ฝ่ายพลเรือนของ อปท.
    ในพื้นที่อ าเภอต่างๆ  
    ส่วนราชการ และองค์กร
    ที่เกี่ยวขอ้ง

1. จดัเตรียม จดัหา อปุกรณ์ 
    เคร่ืองมอื เคร่ืองใช ้
    ในการสนับสนุน    
    การปฏบิัติงานให้เพียงพอ
2. ชว่ยเหลือประชาชน
    ผู้ประสบภยั
3. ปรับปรุงซ่อมแซม
    สาธารณูปโภค 
    สาธารณูปการ
    ที่ได้รับผลกระทบ
4. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
    ให้ประชาชนมส่ีวนร่วม
    ในการแกไ้ขปัญหา
    สาธารณภยัที่เกดิขึ้น
5. สนับสนุนการด าเนินการ
    กจิกรรมในการป้องกนัและ
    บรรเทาสาธารณภยัของ
    กลุ่มอาสามคัรต่างๆ
6. ปฏบิัติงานด้านป้องกนั
    และบรรเทาสาธารณภยั 
    ตามระเบียบกฎหมายที่
    เกี่ยวขอ้ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. จ านวน
ครุภณัฑ์ที่
ได้รับมาตรฐาน
2. จ านวน
กจิกรรม
ที่สนับสนุน
การด าเนินงาน
ป้องกนัและ
บรรเทาฯ

1. สามารถป้องกนัและ
    บรรเทาสาธารณภยั 
    ให้แกป่ระชาชนในพื้นที่
    อ าเภอต่าง ๆ ของจงัหวดั
    เชยีงใหม ่ทั้งกอ่นเกดิเหตุ 
    ขณะเกดิเหตุและ
    หลังเกดิเหตุ
2. สามารถชว่ยเหลือ
    สนับสนุนการปฏบิัติงาน
    ของศูนยป์้องกนัและ
    บรรเทาสาธารณภยั
    จงัหวดัเชยีงใหม ่
    ศูนยอ์าสาสมคัร
    ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
    ของ อปท.ในพื้นที่อ าเภอ
    ต่างๆ ส่วนราชการและ
    องค์กรที่เกี่ยวขอ้ง

ส านักการชา่ง

18,000,000 20,500,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000รวม
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จา้งเหมาขดุเจาะบ่อบาดาล 
พื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อชว่ยเหลือให้ประชาชน
    มนี้ าใชส้ าหรับการอปุโภค 
    บริโภค
2. เพื่อชว่ยบรรเทาภยัแล้ง
    จากการขาดน้ าใช้
    ในการเกษตรแกเ่กษตรกร
    ในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

พื้นที่ 25 อ าเภอ 
ปีละ  150 บ่อ
 - ลึก 100 เมตร
   บ่อละ 400,000 บาท
 - ลึก 120 เมตร
   บ่อละ 420,000 บาท
 - ลึก 150 เมตร
   บ่อละ 470,000 บาท
 - ลึก 200 เมตร
   บ่อละ 495,000 บาท

65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 ร้อยละของ
โครงการ/
กจิกรรมที่ได้
ด าเนินการ

1. ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ
    การอปุโภค บริโภค
    อยา่งเพียงพอ
2. สามารถบรรเทาปัญหา
    การขาดน้ าใชใ้นการเกษตร
    แกเ่กษตรกรในพื้นที่
    ที่ประสบปัญหา

ส านักการชา่ง

65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000 65,000,000รวม

   6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การปอ้งกัน บรรเทา สาธารณภยัและการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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- 720 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ป้องกนั บ าบัด แกไ้ข
ปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหายาเสพติด

1. เพื่อรณรงค์ ปลูกจติส านึก
    สร้างกระแสต่อต้าน
    ยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    นโยบายตามยทุธศาสตร์
    ของรัฐบาล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การจดักจิกรรมให้
    กลุ่มเยาวชนใชเ้วลาวา่ง
    ให้เกดิประโยชน์
4. เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
    ของชมุชนในการป้องกนั
    ปัญหาอาชญากรรมและ
    ปัญหายาเสพติด

 - สนับสนุนนโยบายตาม
   ยทุธศาสตร์รัฐบาล
 - จดักจิกรรมรณรงค์
   ปลูกจติส านึกและสร้างกระแส
   ต่อต้านยาเสพติด
 - ฝึกอบรม ให้ความรู้ความเขา้ใจ
   พิษภยัและโทษของยาเสพติด
   แกป่ระชาชน และสนับสนุน
   ความเขม้แขง็ในท้องถิ่น
   และการแสดงออกถงึ
   ความสามคัคี ปรองดอง
   ในการเอาชนะยาเสพติด
 - สนับสนุนกจิกรรมสร้างสรรค์
   ต่าง ๆ
 - ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมและ
   สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่
   ร่วมมอืกบัภาครัฐ
   ตามนโยบายภายใต้แผน
   ประชารัฐร่วมใจ
   สร้างหมู่บ้าน/ชมุชนมั่นคง/
   ปลอดภยัยาเสพติด

4,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมของ
โครงการฯ 
ไมน่้อยกวา่
500 คน

1. เยาวชนและประชาชน
    มจีติส านึก มส่ีวนร่วม
    ต่อต้านยาเสพติด
2. มส่ีวนร่วมในการส่งเสริม 
    สนับสนุนการด าเนิน
    นโยบายของรัฐบาล
    ให้บรรลุผลส าเร็จ
3. เยาวชนใชเ้วลาวา่ง
    ในการท ากจิกรรมที่เป็น
    ประโยชน์มากขึ้น
4. ชมุชนเขา้มามส่ีวนร่วม
    ในการป้องกนัและแกไ้ข
    ปัญหาอาชญากรรม
    และยาเสพติด

ส านักปลัดฯ

4,200,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000รวม

   6. ยทุธศาสตร์ที่ 6 การปอ้งกัน บรรเทา สาธารณภยัและการจดัระเบยีบชุมชน สงัคม

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรม สัมมนา 
และทัศนศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร
สมาชกิสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
ขา้ราชการและพนักงานจา้ง
ขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาความรู้ 
    ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
    รวมถงึความเป็นผู้น า
    บทบาท หน้าที่ให้แก่
    ผู้เขา้รับการอบรม    
2. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรม
    ได้พบปะ แลกเปล่ียน
    ความคิดเห็น ประสบการณ์
    และแนวทางปฏบิัติงาน
    ในด้านต่าง ๆ ร่วมกนั
3. เพื่อให้ผู้เขา้อบรม
    มคีวามสามคัคี กลมเกลียว
    สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่ขา้ราชการและ
พนักงานจา้งองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
เขา้รับการอบรม สัมมนา
หรือการเขา้รับการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ

5,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1. ผู้เขา้รับการอบรม
    รู้จกับทบาทหน้าที่
    ความรับผิดชอบในฐานะ
    บุคลากรองค์การบริหาร
    ส่วนจงัหวดั
2. ผู้เขา้รับการอบรม
    สามารถน าความรู้และ
    ประสบการณ์ที่ได้รับมา
    ปรับใชใ้นการพัฒนา
    ท้องถิ่น
3. ผู้เขา้รับการอบรม
    มคีวามสามคัคี
    ในหมู่คณะและมทีัศนคติ
    ที่ดีต่อองค์กร

กองกจิการสภาฯ

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดเชยีงใหม่

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 7. การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี
   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

2 การจดัท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อแสดงถงึแผนพัฒนา
    ขององค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหมท่ี่ก าหนด
    ยทุธศาสตร์และแนวทาง
    การพัฒนาที่สอดคล้องกบั
    แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ในระดับต่าง ๆ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์
    เชื่อมโยงและสอดคล้อง
    ระหวา่งยทุธศาสตร์
    การพัฒนาและการจดัท า
    งบประมาณประจ าปี 
3. เพื่อแสดงแนวทาง
    การพัฒนาในชว่งส่ีปี
    ที่มคีวามสอดคล้องและ
    สามารถสนองตอบต่อ
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ

1. จดัเวทีประชาคมในเขต
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    เพื่อสร้างการมส่ีวนร่วม
    ในการด าเนินงาน
2. จดัประชมุเพื่อก าหนด
    ทิศทางการพัฒนา/
    จดัประชมุคณะกรรมการ
    ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
    การจดัท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น
3. จดัท า/ปรับปรุง
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
4. จดัท าแผนพัฒนา/
    เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง
5. จดัท าแผนการด าเนินงาน
    ประจ าป/ีเพิ่มเติม
6. จดัท าเอกสาร/
    ประสานงานกบั
    หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน
ชอ่งทาง
ในการเปิดเผย
ขอ้มลูให้แก่
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ

1. องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    มยีทุธศาสตร์การพัฒนา
    ที่ได้รับการพัฒนา
    ปรับปรุงให้มปีระสิทธภิาพ
    สอดคล้องกบั
    แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ในระดับต่าง ๆ รวมถงึ
    มกีารปรับปรุงให้เป็นไป
    ตามสภาพการณ์ปัจจบุัน
    ตามภารกจิที่ได้รับ
    มอบหมาย
2. องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหมม่แีผน
    พัฒนาท้องถิ่น
    ส าหรับน าไปเป็นกรอบ
    ในการจดัท างบประมาณ
    รายจา่ยขององค์กร    
3. องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    มแีผนพัฒนาท้องถิ่น
    ส าหรับใชเ้ป็นแนวทาง
    ปฏบิัติในการด าเนินการ
    พัฒนาได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กองแผนฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

3 ประสานการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้มยีทุธศาสตร์
    การพัฒนาของ อปท.
    จงัหวดัเชยีงใหมใ่ห้
    สอดคล้องกบัแผน
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    จงัหวดัเชยีงใหม ่
2. เพื่อให้ อปท.ในเขตจงัหวดั
    เชยีงใหมม่กีารบูรณาการ
    โครงการพัฒนาที่จะ
    ด าเนินการร่วมกนัภายใต้
    กรอบยทุธศาสตร์การพัฒนา
    ของ อปท.จงัหวดัเชยีงใหม ่
3.  เพื่อให้การประสานแผน
    พัฒนาของ อปท. ในเขต
    จงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้รับ
    การประสานเชื่อมโยง
    การพัฒนา ตอบสนอง
    ความต้องการของประชาชน
4. เพื่อให้มขีอ้มลูของ
    อปท. น ามาใชป้ระโยชน์
    ในการประสานแผนพัฒนา
    ร่วมกนั

1. จดัท า/ทบทวนกรอบ
    ยทุธศาสตร์การพัฒนา
    อปท.
2. ประชมุ/ประสาน
    การจดัท าแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่
    ร่วมกบัคณะกรรมการ
    ประสานแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
    หน่วยงานองค์กรภาครัฐ
    ภาคประชาชน 
    ผู้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง
3. จดัท าเอกสารแผนพัฒนา
    ท้องถิ่นและเอกสารที่
    เกี่ยวขอ้งในการประสาน
    แผนพัฒนาฯ 
4. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
    สารสนเทศการประสาน
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
    และแผนพัฒนาท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ชอ่งทาง
ในการเปิดเผย
ขอ้มลูให้แก่
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ

1. มกีรอบยทุธศาสตร์
    การพัฒนาของ อปท.
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    ที่สอดคล้องกบั
    แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา
    จงัหวดัเชยีงใหม ่
2. อปท.ในเขตจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มกีารบูรณาการ
    โครงการพัฒนาที่จะ
    ด าเนินการร่วมกนั 
    ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์
    การพัฒนาของ อปท.
    จงัหวดัเชยีงใหม ่   
3. การประสานแผนพัฒนา
    ของ อปท. ในเขตจงัหวดั
    เชยีงใหมไ่ด้รับการประสาน
    เชื่อมโยงการพัฒนา
    สนองตอบความต้องการ
    ของประชาชน
4. มขีอ้มลูของ อปท. น ามา
    ใชป้ระโยชน์ในการประสาน
    แผนพัฒนาของ อปท.
    ในเขต จ.เชยีงใหม ่ร่วมกนั

กองแผนฯ
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

4 เพิ่มประสิทธภิาพ
ในการจดัท าขอ้บัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อจดัท าขอ้บัญญัติ
    งบประมาณรายจา่ย
    ประจ าปีและฉบับเพิ่มเติม
    ให้เป็นไปด้วย
    ความเรียบร้อย ถกูต้อง
    ตามระเบียบฯ หนังสือ
    ส่ังการและเสร็จทัน
    ตามก าหนด
2. เพื่อจดัท าเอกสารขอ้มลู
    ประกอบการพิจารณา
    ขอ้บัญญัติงบประมาณ
    รายจา่ยประจ าปีและ
    ฉบับเพิ่มเติมของ
    สภาท้องถิ่นและ
    ผู้วา่ราชการจงัหวดั
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่ให้มอีงค์ความรู้
    เกี่ยวกบัการจดัท า
    งบประมาณให้ถกูต้อง
    ตามระเบียบ กฎหมาย
    ที่ก าหนด

1. จดัท าร่างขอ้บัญญัติ
    งบประมาณรายจา่ย
    ประจ าป/ีฉบับเพิ่มเติม
    จ านวน 200 เล่ม
    ขอ้บัญญัติงบประมาณ
    รายจา่ยประจ าปี 
    จ านวน 300 เล่ม 
    และฉบับเพิ่มเติม 100 เล่ม
2. จดัท าเอกสารขอ้มลู
    ประกอบการพิจารณา
    ขอ้บัญญัติงบประมาณ
    รายจา่ยประจ าปีและ
    ฉบับเพิ่มเติม
3. จดัประชมุซักซ้อม
    ความเขา้ใจในการจดัท า
    ขอ้บัญญัติงบประมาณ
    รายจา่ยประจ าปี
    จ านวน 1 คร้ัง

300,000 300,000 300,000 400,000 400,000 1. จ านวน
ขอ้บัญญัติ
งบประมาณ
รายจา่ย
ประจ าปี/
เพิ่มเติม
2. จ านวน
คร้ังของ
การประชมุ

1. มกีารจดัท าขอ้บัญญัติ
    งบประมาณรายจา่ย
    ประจ าป/ีเพิ่มเติม 
    ถกูต้องตามระเบียบ
    ใชป้ระกอบการเบิกจา่ย
    งบประมาณของ
    ส่วนราชการในสังกดั
    และสามารถเผยแพร่
    ตาม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสารฯ
2. การจดัท าเอกสารขอ้มลู
    ประกอบการพิจารณา
    ขอ้บัญญัติงบประมาณ
    รายจา่ยประจ าป/ีเพิ่มเติม
    ของ สภา อบจ.เชยีงใหม่
    และผู้วา่ราชการจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มคีวามชดัเจน
3. บุคลากรขององค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม ่มอีงค์ความรู้
    ด้านการจดัท างบประมาณ
    ท าให้การจดัท า
    งบประมาณขององค์กร
    มปีระสิทธภิาพและ
    ประสิทธผิล

กองแผนฯ
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

5 บริหารจดัการงานติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. เพื่อให้คณะกรรมการ
    ติดตามและประเมนิผล
    แผนพัฒนาฯ สามารถ
    ก าหนดแนวทาง วธิกีาร
    การติดตามและประเมนิผล
    แผนพัฒนาองค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดั
    ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
    ติดตามและประเมนิผล
    แผนพัฒนาฯ ได้ออกตรวจ
    ติดตามประเมนิผล
    แผนงาน/โครงการ 
    ในพื้นที่ปฏบิัติงานจริง 
    รับทราบปัญหา อปุสรรค
    ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
    ที่เป็นรูปธรรม
    ต่อการด าเนินงานของ
    องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่

- จดัการประชมุ
   คณะกรรมการติดตาม
   และประเมนิผล
   แผนพัฒนาฯ
   เพื่อก าหนดแนวทาง
   วธิกีารในการติดตาม
   และประเมนิผล
   แผนพัฒนาองค์การ
   บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
- ออกพื้นที่เพื่อตรวจ
   ติดตามความกา้วหน้า
   ของกจิกรรมโครงการ
   ต่างๆ ในพื้นที่ปฏบิัติงาน
   ขององค์การบริหาร
   ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง
ของการ
ประชมุคณะ
กรรมการฯ

1. ผู้เขา้ร่วมประชมุได้ร่วม
    แลกเปล่ียนความรู้ 
    ความคิดเห็น
    ประสบการณ์ น าไปสู่
    ขอ้สรุปและแนวทาง
    ที่เหมาะสมในการติดตาม
    และประเมนิผลฯ
2. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    ได้ผลการประเมนิแผน
    พัฒนาฯ ที่มปีระสิทธภิาพ
    และน าผลการประเมนิ
    เป็นเคร่ืองมอืในการปรับ
    การด าเนินงานขององค์กร
    ในระยะต่อไป

กองแผนฯ
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

6 บริหารจดัการศูนยเ์ครือขา่ย
เพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ของกจิกรรม
ที่ด าเนินการ
เพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ
ของจงัหวดั
เชยีงใหม่

1. สามารถบริหารจดัการ
    ศูนยเ์ครือขา่ยฯ ให้เป็นเวที
    ประสานความร่วมมอืของ
    ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
    ในการพัฒนาแกไ้ขปัญหา
    ของ อปท.
2. เกดิการบูรณาการ
    ความร่วมมอืในการจดัท า
    แผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกนั
3. เกดิกจิกรรมหรือเวที
    สาธารณะที่จะแสวงหา
    แนวทางแกไ้ขปัญหาของ
    ท้องถิ่นร่วมกนั
4. มรูีปแบบที่เหมาะสม
    (Good Practices) ส าหรับ
    อปท. ใชเ้ป็นต้นแบบแกไ้ข
    ปัญหาของประชาชน
5. เกดิการสรุปประสบการณ์
    ร่วมกนัของทุกภาคส่วน
    ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกระจาย
    อ านาจให้แก ่อปท.

กองแผนฯ1. บริหารจดัการศูนย์
    เครือขา่ยฯ ส าหรับเป็น
    เวทีในการประสาน
    ความร่วมมอืของ
    ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
    และแกไ้ขปัญหาของ
    อปท. จ.เชยีงใหม ่
    และส่งเสริมและสนับสนุน
    การน าแนวคิดเศรษฐกจิ
    พอเพียงมาพัฒนา
    และสร้างเครือขา่ย
    ความร่วมมอืในการพัฒนา
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
    ให้เกดิการบูรณาการ
    ความร่วมมอืของ
    อปท.จ.เชยีงใหมใ่นการ
    ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์
    การพัฒนาท้องถิ่น
    จงัหวดัเชยีงใหมร่่วมกนั
3. จดักจิกรรมต่าง ๆ 
    โดยร่วมมอืกบั
    ทุกภาคส่วนในการพัฒนา
    และแกไ้ขปัญหาของ
    ประชาชน จ.เชยีงใหม่

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
    ให้เกดิการประสานการ 
    จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อประสานการปฏบิัติงาน
    การสร้างเครือขา่ยและ
    บูรณาการความร่วมมอื
    จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
    ในการพัฒนาท้องถิ่น
    สามารถแกไ้ขปัญหาของ
    ประชาชนที่เกดิขึ้น
    ในท้องถิ่นจงัหวดัเชยีงใหม่
3. เพื่อเสริมสร้างวสัิยทัศน์
    การพัฒนา การสร้าง
    ศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
    ความสามารถ แกผู้่ที่
    เกี่ยวขอ้งในการพัฒนา
    ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การกระจายอ านาจให้แก่
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
    การน าแนวคิดปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพียงมาใช้
    ในการพัฒนาท้องถิ่น
    จงัหวดัเชยีงใหม่
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

บริหารจดัการศูนยเ์ครือขา่ย
เพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น (Clinic Center) 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่
(ต่อ)

4. แสวงหาแนวทางหรือ
    รูปแบบที่เหมาะสมของ
    อปท.จ.เชยีงใหม่
    ส าหรับเป็นต้นแบบ
    ในการแกไ้ขปัญหา
    ประชาชนในพื้นที่
5. เป็นเวทีแลกเปล่ียน
    ประสบการณ์โดยเน้น
    การมส่ีวนร่วมจาก
    ทุกภาคส่วนในการก าหนด
    แนวทางการพัฒนา
    เพื่อแกไ้ขปัญหาให้กบั
    ประชาชน
6. จดักจิกรรมต่าง ๆ อาทิ 
    การประชมุ การสัมมนา 
    การฝึกอบรม การศึกษา
    ดูงานเพื่อเสริมสร้าง
    วสัิยทัศน์การพัฒนา
    การสร้างศักยภาพ
    เพิ่มพูนความรู้
    และความสามารถแก่
    ทุกภาคส่วน

6. สามารถสร้างการพัฒนา
    และขยายเครือขา่ย
    ความร่วมมอืของ
    ทุกภาคส่วนในการน า
    แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิ
    พอเพียงมาใชใ้นการพัฒนา
    จงัหวดัเชยีงใหม่

กองแผนฯ
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

7 พัฒนาสมรรถภาพ
บุคลากรด้านสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
    ในสังกดัองค์การบริหาร
    ส่วนเชยีงใหมแ่ละ
    องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นในจงัหวดัเชยีงใหม่
    ให้มคีวามรู้ ความสามารถ
    ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
    และการส่ือสาร
2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
    ความช านาญให้กบั
    บุคลากรให้สามารถ
    น าวทิยาการและ
    เทคโนโลยมีาใชใ้นการ
    ปรับปรุงและพัฒนางาน
    ให้มปีระสิทธภิาพ

1. จดัฝึกอบรมเทคโนโลยี
    สารสนเทศให้แก่
    บุคลากรในสังกดั
    อบจ.เชยีงใหมแ่ละ
    องค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นในจงัหวดัเชยีงใหม่
    ผู้ปฏบิัติงานงานด้าน
    สารสนเทศ 
    จ านวน 30 คน/ปี 
2. หนังสือคู่มอืและนิตยสาร
    ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
    ไมน่้อยกวา่ ปีละ 40 เล่ม

400,000 400,000 400,000 400,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
อบรมและ
จ านวน
ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    พัฒนาสมรรถภาพ 
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ 
    วธิกีารและทักษะ
    ในการปฏบิัติงาน
    ด้านสารสนเทศใหม ่ๆ 
    ส่งผลให้การปฏบิัติงาน
    มปีระสิทธภิาพและ
    คุณภาพที่ดีขึ้น
2. บุคลากรมกีารเพิ่มพูน
    ความรู้ ด้านเทคโนโลยี
    สารสนเทศอยู่เป็นประจ า

กองแผนฯ
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

8 รับช าระภาษีนอกสถานที่ 
การตรวจสอบสถานประกอบการ
และออกหน่วยบริการ
เคล่ือนที่ให้ความรู้แกป่ระชาชน

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้รับความสะดวก
    ในการช าระภาษี 
    ค่าธรรมเนียมฯ ให้แก่
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหม่
2. เพื่อตรวจสอบสถานประกอบ
    การที่อยู่ในขา่ยต้องช าระ
    ภาษีและให้ความรู้แก่
    ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการจดัเกบ็รายได้

1. ผู้ประกอบการค้าน้ ามนั 
    โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮาส์
    ในพื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม ่
    ที่อยู่ห่างไกลหรือไม่
    สามารถเดินทางมาช าระ
    ภาษีฯ ได้ด้วยตนเองหรือ 
    การช าระภาษีด้วยวธิอีื่น ๆ 
2. ให้ความรู้กบัประชาชนใน
    พื้นที่อ าเภอต่าง ๆ ที่ยงัไมม่ี
    ความรู้เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกบั
    ภาษีท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1.ผู้รับบริการ
ได้รับความ
พึงพอใจ
2.ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกบั
กฎหมาย
เพิ่มขึ้น

1. ประชาชนมชีอ่งทางในการ
    ช าระภาษีฯ เพิ่มขึ้น ประหยดั
    ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
    ช าระภาษีที่ อบจ.เชยีงใหม ่
2. การจดัเกบ็รายได้องค์การ
    บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
    มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
3. มขีอ้มลูสถานประกอบการ
    ที่ถกูต้องในการช าระภาษี 
    ส าหรับด าเนินการจดัเกบ็
    รายได้

กองคลัง

- 729 - ย.7 (61 - 65)     



- 730 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

9 ประกวดโรงแรม รีสอร์ท 
เกสท์เฮ้าส์ ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
ดีเด่น

1. เพื่อสร้างความร่วมมอืระหวา่ง
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหมก่บัผู้ประกอบการ
    โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ 
    โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ 
    ที่มกีารช าระค่าธรรมเนียม
    จากผู้พักในโรงแรมให้ถกูต้อง
    ครบถว้น
3. เพื่อผู้ประกอบการมส่ีวนร่วม
    ด้านอนุรักษ์ทรัพยากร
    ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
    วฒันธรรม และด้านอื่น ๆ 
    โดยไมใ่ชง้บประมาณ
    ของทางราชการ

ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท 
เกสท์เฮ้าส์ในจงัหวดัเชยีงใหม่
ประมาณ 600 กวา่แห่ง ที่มี
การช าระค่าธรรมเนียมจากผู้พัก
ในโรงแรมที่ถกูต้อง ครบถว้น 
ตลอดจนให้ความร่วมมอืและ
มส่ีวนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
และน านักท่องเที่ยวเขา้มา
ในจงัหวดัเชยีงใหม่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้ได้รับ
รางวลัและ
ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ

1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหมม่รีายได้เพิ่มขึ้น
2. ได้รับความร่วมมอืจาก
    ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้ประกอบการโรงแรม 
    รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ มคีวาม
    กระตือรือร้นการยื่นช าระ
    ค่าธรรมเนียมฯ
4. ผู้ประกอบการมจีติส านึก
    ด้านการมส่ีวนร่วม
    ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
5. นักท่องเที่ยวเขา้มาท่องเที่ยว
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
    เพิ่มมากขึ้น

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

10 ประกวดสถานประกอบการค้า
น้ ามนัเชื้อเพลิงและกา๊ซ
ปิโตรเลียมส าหรับรถยนต์ดีเด่น

1. เพื่อส่งเสริมให้
    ผู้ประกอบการค้าน้ ามนั
    และกา๊ซปิโตรเลียม
    มกีารช าระภาษีบ ารุง
    อบจ.เชยีงใหม ่
    ได้อยา่งถกูต้อง
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
    มกีารปฏบิัติตามขอ้ระเบียบ
    กฎหมายอยา่งถกูต้อง

สถานประกอบการค้าน้ ามนั
เชื้อเพลิง และกา๊ซปิโตรเลียม
ส าหรับรถยนต์ในจงัหวดั
เชยีงใหม ่ประมาณ 360 แห่ง
ที่มกีารช าระภาษีบ ารุง
อบจ.เชยีงใหม ่อยา่งถกูต้อง

- 70,000 - 70,000 - ความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบ
การค้าน้ ามนั
เชื้อเพลิงและ
กา๊ซปิโตรเลียม
ส าหรับรถยนต์
ในจงัหวดั
เชยีงใหม่
ที่เขา้ร่วม
โครงการ

1. ผู้ประกอบการค้าน้ ามนั
    เชื้อเพลิง และกา๊ซปิโตเลียม
    ให้ความร่วมมอืในการช าระ
    ภาษีเป็นอยา่งดี
2.  การจดัเกบ็รายได้ของ
    อบจ.เชยีงใหม ่
    มปีระสิทธภิาพเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

11 องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
บริการประชาชน 
(เคาน์เตอร์บริการประชาชน)

เพื่ออ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชนที่ต้องติดต่อ
ช าระภาษีฯ หรือปรึกษาวธิี
ปฏบิัติเร่ืองการช าระ
ค่าธรรมเนียมฯ และงาน
ด้านอื่น ๆ

บริหารจดัการค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ
ค่าสาธารณูปโภค และ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ของเคาน์เตอร์
บริการประชาชน (GCS) 
เคาน์เตอร์บริการประชาชน
ศูนยก์ารค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า
จงัหวดัเชยีงใหมท่ี่อยู่
ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
หรือเคาเตอร์อื่นๆ ที่อยู่
ในความดูแล

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ใช้
บริการที่ได้รับ
ความสะดวก
และพึงพอใจ
กบัการให้บริการ

ประชาชนที่มาใชบ้ริการ
สามารถใชบ้ริการได้
ทั้งในและนอกเวลาราชการ
และวนัหยดุราชการอื่น ๆ
ได้อยา่งสะดวก และรวดเร็ว

กองคลัง
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

12 เพิ่มประสิทธภิาพในการจดัเกบ็
และพัฒนารายได้

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในขอ้บัญญัติ อบจ.เชยีงใหม่
    ตลอดถงึเขา้ใจขั้นตอนต่าง ๆ
    ในการช าระภาษี และ
    ค่าธรรมเนียม ค่าบริการต่าง ๆ
    และการช าระภาษีผ่านระบบ
    อนิเตอร์เน็ตออนไลน์
2. เพื่อประชาสัมพันธอ์ านาจ
    หน้าที่การน าภาษีไปใช้
    ด้านการบริการสาธารณะ
    และสร้างแรงจงูใจ
    ให้ผู้ประกอบการ
    ให้ความร่วมมอืกบั
    ทางราชการในการช าระภาษี

1. จดัพิมพ์เอกสาร
    แผ่นพับใบปลิว
    คู่มอืการปฏบิัติ 
    เอกสารประชาสัมพันธ์
    ให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกบั
    ขอ้บัญญัติ ขอ้กฎหมาย
    หรือการปฏบิัติวธิี
    ยื่นช าระภาษี
2. การมอบใบประกาศนียบัตร
    รางวลัให้แกผู้่ประกอบการ
    ที่ช าระภาษีดีเด่น และปฏบิัติ
    ตามขอ้ระเบียบกฎหมาย 
3. โฆษณาประชาสัมพันธ์
    ตามส่ือต่าง ๆ ฯลฯ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.จ านวนของ
   ผู้ช าระภาษี
   ที่มคีวามรู้
   ความเขา้ใจ
    ด้านการช าระ
   ภาษีฯ เพิ่มขึ้น
2. สถติิการจดั  
 เกบ็รายได้ของ
  อบจ.เชยีงใหม่

1. ผู้ประกอบการมคีวามรู้
    ความเขา้ใจขั้นตอน
    ในการช าระภาษี และ
    ค่าธรรมเนียม รายได้ต่าง ๆ
    มากขึ้น และให้ความร่วมมอื
    ในการช าระภาษีให้แก่
    ทางราชการ
2. อบจ.เชยีงใหม ่สามารถ
    จดัเกบ็รายได้การพาณิชย์
    และภาษีได้อยา่งครบถว้น 
    ถกูต้อง และมปีระสิทธภิาพ

กองคลัง
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

13 ส่งเสริมความรู้และ
อบรมสัมมนาให้ความรู้
แกผู้่ประกอบการโรงแรม 
สถานประกอบการน้ ามนั
และยาสูบ

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการ
    มคีวามรู้และเขา้ใจเกี่ยวกบั
    การช าระค่าธรรมเนียม
    บ ารุง อบจ. ประเภท
    โรงแรมและภาษีบ ารุง อบจ.
    ประเภทน้ ามนั ยาสูบ
2. เพื่อให้ความรู้ด้านการ
    ช าระภาษีผ่านระบบ
    ออนไลน์และการปรับปรุง
    ขอ้ระเบียบการจดัเกบ็
    รายได้โรงแรมหรือภาษี
    บ ารุง อบจ.
3. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
    ในการจดัเกบ็รายได้
    ของ อบจ.เชยีงใหม่
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
    อนัดีระหวา่งองค์กรและ
    ผู้ประกอบการ

1. ผู้ประกอบการโรงแรม
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
    จ านวน 700 แห่ง
2. สถานประกอบการค้า
    น้ ามนัและยาสูบ
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
    จ านวน 400 ราย

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนของ
ผู้ประกอบการ
ที่มคีวามเขา้ใจ
เร่ืองกฎหมาย
ระเบียบ
การช าระภาษี 
ค่าธรรมเนียมฯ
เพิ่มมากขึ้น

1. ผู้ประกอบการมคีวามรู้
    และเขา้ใจเกี่ยวกบั
    การช าระค่าธรรมเนียม
    บ ารุง อบจ. ประเภท
    โรงแรมและภาษีบ ารุง 
    อบจ. ประเภทน้ ามนั 
    ยาสูบ เพิ่มมากขึ้น
2. ผู้ประกอบการสามารถ
    ช าระภาษีผ่านระบบ
    ออนไลน์ได้และเขา้ใจ
    ขอ้ระเบียบการจดัเกบ็
    รายได้โรงแรมหรือภาษี
    บ ารุง อบจ. เพิ่มมากขึ้น
3. การจดัเกบ็รายได้ของ
    อบจ.เชยีงใหมม่ี
    ประสิทธภิาพมากขึ้น
4. สร้างความสัมพันธ์
    อนัดีระหวา่งองค์กรและ
    ผู้ประกอบการได้

กองคลัง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

14 ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ประสิทธภิาพการปฏบิัติงาน
ของคณะผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
ขา้ราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
ขา้ราชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดั ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้บุคลากรของ
    อบจ.เชยีงใหม่
    เกดิการพัฒนาความรู้ 
    และความสามารถ
    ในการท างาน
2. เพื่อให้บุคลากรของ
    อบจ.เชยีงใหมไ่ด้รับ
    โลกทัศน์ แนวคิดใหม ่ๆ 
    เกดิการแลกเปล่ียน
    ทัศนคติร่วมกนั  
3. เพื่อให้เกดิการสร้าง
    ทีมงานสู่ความส าเร็จ    
    ตามวสัิยทัศน์ขององค์กร
4. เพื่อให้เกดิการสร้าง
    ความเขา้ใจอนัดี       
    ความสามคัคีและ
    เกดิความรักความผูกพัน
    ในองค์กร

คณะผู้บริหาร 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ขา้ราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
และพนักงานจา้ง
ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหมทุ่กคน

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ
ที่มต่ีอการ
จดัโครงการ
ฝึกอบรม
สัมมนาและ
ทัศนศึกษาฯ

1. ผู้เขา้ฝึกอบรมน าความรู้
    ที่ได้รับมาพัฒนาการท างาน
    ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
    ให้มปีระสิทธภิาพมากขึ้น
2. ผู้เขา้ฝึกอบรมได้รับ
    โลกทัศน์ ประสบการณ์ 
    แนวคิดใหม่ๆ  เกดิการ
    แลกเปล่ียนทัศนคติร่วมกนั
    และน ามาใชบู้รณาการ
    ในการปฏบิัติงานของตนเอง
3. ผู้เขา้ฝึกอบรมเกดิ
    ความเขา้ใจ ความสามคัคี
    ความผูกพันและรักองค์กร

กองการเจา้หน้าที่
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

15 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและทักษะ
ทางวชิาชพีตามสายงาน

ผู้บริหาร ขา้ราชการ
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 200 คน
(จดัอบรมจ านวน 4 หลักสูตร)

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1. ผู้เขา้อบรม
มคีวามพึงพอใจ
ในทุกด้าน 70% 
2. มผู้ีเขา้อบรม
ตามโครงการ
ไมน่้อยกวา่ 
70%
3. ผู้เขา้อบรม
มปีระสิทธภิาพ
และผลส าเร็จ
ในการท างาน
เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขา้รับการอบรมสามารถ
    ปฏบิัติงานในต าแหน่ง
    สายงานของตนได้อยา่ง
    มปีระสิทธภิาพและ
    ประสิทธผิล
2. ผู้เขา้อบรมมกีารพัฒนา
    การท างานแบบบูรณาการ
    สามารถแกไ้ขปัญหา
    พัฒนางานและท างาน
    เป็นทีมได้อยา่งม ี
    ประสิทธภิาพ
3. ผู้เขา้อบรมมทีัศนคติ 
    และจติส านึกที่ดีต่อองค์กร   
    ต่อผู้อื่น และต่อตนเอง
4. ผู้เขา้อบรมเขา้ใจ
    ในบทบาทหน้าที่ของ
    ตนเองในการท างานและ
    การพัฒนาท้องถิ่น

กองการเจา้หน้าที่1. เพื่อให้ผู้เขา้รับการอบรม  
    ได้รับการเพิ่มพูนความรู้   
    พัฒนาทักษะ 
    ความสามารถ  
    ประสิทธภิาพ และ  
    ประสิทธผิลในการ
    ปฏบิัติงาน ภายใต้  
    ระเบียบ ขอ้กฎหมาย
    ที่ก าหนด ในต าแหน่ง
    สายงานของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เขา้อบรมได้รับ  
    การพัฒนาการท างาน 
    แบบบูรณาการ 
    เพื่อการแกไ้ขปัญหา 
    การพัฒนางาน 
    และการท างานเป็นทีม
3. เพื่อให้ผู้เขา้อบรมได้ 
    พัฒนาทัศนคติ
    ปลูกฝังจติส านึกที่ดี 
    ทั้งต่อองค์กร ต่อผู้อื่น 
    และต่อตนเอง
4. เพื่อให้ผู้เขา้อบรมได้เขา้ใจ 
    ในบทบาทหน้าที่ของ
    ตนเองในการท างานและ
    การพัฒนาท้องถิ่น
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

16 ฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการท างาน

เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกดั
อบจ.เชยีงใหม ่ให้สามารถ
ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่มกีารพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
ในปัจจบุัน เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ และความช านาญ
ในการปฏบิัติงาน

ผู้บริหาร ขา้ราชการ
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
จ านวน 100 คน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 1. ผู้เขา้อบรม
มคีวามพึง
พอใจในทุกด้าน 
70%
2. มผู้ีเขา้อบรม
ตามโครงการ
ไมน่้อยกวา่ 
70%
3. ผู้เขา้อบรม
มปีระสิทธภิาพ
และผลส าเร็จ
ในการท างาน 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพิ่มขึ้น

ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมคีวามรู้
ความเขา้ใจ วธิกีารและทักษะ
ในการใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ
ส่งผลให้การปฏบิัติงาน
มปีระสิทธภิาพ และคุณภาพ
ที่ดีขึ้น

กองการเจา้หน้าที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

17 ฝึกอบรมหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบั
การปฏบิัติหน้าที่

1. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในกฎหมาย ระเบียบ
    ที่เกี่ยวขอ้งในการ   
    ปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มกีารพัฒนาตนเองและ  
    พัฒนางานได้อยา่งม ี  
    ประสิทธภิาพ
3. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    น าความรู้ที่ได้รับ
    จากการฝึกอบรม
    ไปใชป้ฏบิัติงานได้อยา่ง
    ถกูต้อง และมปีระสิทธภิาพ
4. เพื่อให้ผู้เขา้ฝึกอบรม
    มกีารแลกเปล่ียน
    ความคิดเห็นและ
    ประสบการณ์
    ในการปฏบิัติงาน

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจา้ง ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
และบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 150 คน

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ
ผลคะแนน
การท าแบบ
ทดสอบของ
ผู้เขา้อบรม
ที่เพิ่มขึ้น

1. ผู้เขา้ฝึกอบรมมคีวามรู้
    ความเขา้ใจในกฎหมาย  
    ระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง
    ในการปฏบิัติงานเพิ่มขึ้น
2. ผู้เขา้ฝึกอบรมมกีารพัฒนา
    ตนเองและพัฒนางาน
    ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
3. ผู้เขา้ฝึกอบรมน าความรู้
    ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
    ไปใชป้ฏบิัติงานได้อยา่ง
    ถกูต้อง และมปีระสิทธภิาพ
4. ผู้เขา้ฝึกอบรม
    น าความคิดเห็นและ
    ประสบการณ์ต่าง ๆ 
    มาปรับใชใ้นการปฏบิัติงาน

กองการเจา้หน้าที่
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      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

18 ฝึกอบรมหลักสูตร
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ในการท างาน
ส าหรับบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์
    วฒันธรรม และค่านิยม
    ในการปฏบิัติงานโดยยดึหลัก
    การบริหารกจิการบ้านเมอืงที่ดี
    หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
2. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร 
    ของ อบจ.เชยีงใหม ่
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    ในหลักทางพระพุทธศาสนา 
3. เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัด้านจติใจ
    ที่จะน าไปสู่พฤติกรรมในเชงิ
    สร้างสรรค์ ส่งผลให้สามารถ
    แกไ้ขปัญหาระบบคุณธรรม
    ในราชการเชงิลึกให้มผีล
    ในระยะยาวอยา่งต่อเนื่อง
4. เพื่อปลุกจติส านึกในการ
    กระท าความดี โดยเขา้ไปมี
    ส่วนร่วมในกจิกรรมบ าเพ็ญ
    สาธารณประโยชน์
5. เพื่อสร้างจติส านึก
    ในการต่อต้านการทุจริต
    และประพฤติมชิอบ

ผู้บริหาร ขา้ราชการ
ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้งขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 50 คน

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 1. ผู้เขา้อบรม
มคีวามพึงพอใจ
ในทุกด้าน 70%
2. มผู้ีเขา้อบรม
ตามโครงการ
ไมน่้อยกวา่ 
70%
3. ผู้เขา้อบรม
มคุีณธรรม
จริยธรรม
เพิ่มมากขึ้น

1. ผู้เขา้ฝึกอบรมปฏบิัติงาน
    โดยยดึหลักการบริหาร
    กจิการบ้านเมอืงที่ดี 
    หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
    พอเพียง
2. ผู้เขา้ฝึกอบรมน าหลักธรรม
    ไปปฏบิัติในชวีติประจ าวนั
    และสามารถประยกุต์ใช้
    ในการปฏบิัติงานได้
3. ผู้เขา้ฝึกอบรมมคุีณธรรม
    จริยธรรมและธรรมาภบิาล
    ในการปฏบิัติงานมากยิ่งขึ้น
4. ผู้เขา้ฝึกอบรมมจีติส านึก
    ในการท าความดี เขา้ร่วม
    กจิกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
    ประโยชน์ต่าง ๆ 
5. ผู้เขา้ฝึกอบรมมจีติส านึก
    ร่วมต่อต้านการทุจริตและ
    ประพฤติมชิอบ

กองการเจา้หน้าที่

- 739 - ย.7 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

19 ฝึกอบรมหลักสูตร
การจดัการความรู้เพื่อพัฒนา
องค์กรไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Knowledge
Management : KM)

1. เพื่อให้ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    มคีวามรู้ ความเขา้ใจ
    เบื้องต้น เกี่ยวกบัการ
    จดัการความรู้ 
    (Knowledge   
    Management)
2. เพื่อให้มกีารแลกเปล่ียน
    เรียนรู้จากประสบการณ์
    ในการท างานเป็นคณะ
3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
    มกีารพัฒนางาน จดัการ
    ความรู้ของ อบจ.เชยีงใหม่
    และมกีารถา่ยทอดความรู้
    ต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ
4. เพื่อรวบรวมและพัฒนา
    องค์ความรู้ที่มอียู่ในองค์กร
    ให้เป็นระบบ สามารถ
    น ามาใชใ้นการปฏบิัติงานได้

ผู้บริหาร อบจ.เชยีงใหม่
สมาชกิสภา อบจ.เชยีงใหม่
ขา้ราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้งในสังกดั
อบจ.เชยีงใหม ่จ านวน 50 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
คะแนน
ความพึงพอใจ
ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรม
อยู่ในระดับดี

1. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    มคีวามรู้ความเขา้ใจ
    เบื้องต้นเกี่ยวกบัการ
    จดัการความรู้ 
    (Knowledge 
    Management) 
2. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    น าความรู้จากประสบการณ์
    ในการท างานเป็นคณะ
    มาประยกุต์ใชใ้นการ
    ปฏบิัติงาน
3. ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
    มกีารพัฒนางาน 
    สามารถจดัการความรู้
    ได้อยา่งเป็นรูปธรรม
    และถา่ยทอดความรู้ต่าง ๆ 
    ได้อยา่งเป็นระบบ
4. องค์กรมกีารจดัการ
    องค์ความรู้อยา่งเป็นระบบ
    และสามารถน ามาใช้
    ในการปฏบิัติงานได้
    อยา่งมปีระสิทธภิาพ

กองการเจา้หน้าที่

- 740 - ย.7 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

20 อบรมหลักสูตรความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกบั
หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การลงโทษทางวนิัย 
การให้ออกจากราชการ 
การอทุธรณ์และการร้องทุกข์
และแนวทางการปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    เบื้องต้นเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์
    และเง่ือนไขการลงโทษ
    ทางวนิัย การให้ออก
    จากราชการการอทุธรณ์
    และการร้องทุกข ์และ
    แนวทางการปฏบิัติ
    ตามประมวลจริยธรรม
    ขา้ราชการของ 
    อบจ.เชยีงใหม่
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั  
    อบจ.เชยีงใหม ่มวีนิัย
    ในการปฏบิัติหน้าที่ราชการ
    มคุีณธรรมและจริยธรรม 
    อนัน าไปสู่ประสิทธภิาพ
    และประสิทธผิลอยา่ง
    เป็นรูปธรรมในการปฏบิัติ 
    หน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
และพนักงานจา้ง ในสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่จ านวน 120 คน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เขา้อบรม 
มคีวามรู้
ความเขา้ใจ
ในเนื้อหา
ตามหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    เบื้องต้นเกี่ยวกบั
    หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
    การลงโทษทางวนิัย 
    การให้ออกจากราชการ 
    การอทุธรณ์และ
    การร้องทุกข ์และแนวทาง
    การปฏบิัติตามประมวล
    จริยธรรมขา้ราชการ อบจ.
2. บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม่
    มวีนิัยในการปฏบิัติ
    หน้าที่ราชการ มคุีณธรรม
    และจริยธรรม อนัน าไปสู่
    ประสิทธภิาพและ  
    ประสิทธผิลอยา่งเป็น
    รูปธรรมในการปฏบิัติ
    หน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น

กองการเจา้หน้าที่
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

21 อบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศ
ขา้ราชการ อบจ. 
และพนักงานจา้ง
ในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    ความเขา้ใจในระเบียบ 
    แบบแผนของทางราชการ
2. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    ความเขา้ใจในหลักและ
    วธิปีฏบิัติราชการ บทบาท
    และหน้าที่ของขา้ราชการ 
    และพนักงานจา้งในระบอบ
    ประชาธปิไตยอนัมี
    พระมหากษัตริยท์รงเป็น
    ประมขุ
3. เพื่อให้บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    ความเขา้ใจในแนวทาง
    การปฏบิัติตนเป็น
    ขา้ราชการและ
    พนักงานจา้งที่ดี

ขา้ราชการ และ
พนักงานจา้ง
ในสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 120 คน

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เขา้อบรม
มคีวามรู้
ความเขา้ใจ
ในเนื้อหา
ตามหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้น

1. บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหมม่คีวามรู้
    ความเขา้ใจในระเบียบ
    แบบแผนของทางราชการ
2. บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    ความเขา้ใจในหลักและวธิี
    ปฏบิัติราชการ บทบาท
    และหน้าที่ของขา้ราชการ 
    และพนักงานจา้งในระบอบ
    ประชาธปิไตยอนัมพีระมหา
    กษัตริยท์รงเป็นประมขุ
3. บุคลากรในสังกดั 
    อบจ.เชยีงใหม ่มคีวามรู้
    ความเขา้ใจในแนวทางการ
    ปฏบิัติตนเป็นขา้ราชการ 
    และพนักงานจา้งที่ดี

กองการเจา้หน้าที่

- 742 - ย.7 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

22 ฝึกอบรมหลักสูตร
การเตรียมความพร้อม
บุคลากรเขา้สู่วยัเกษียณ

1. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการ
    มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
    การเตรียมความพร้อม
    ด้านต่าง ๆ กอ่นเกษียณอายุ
    และแนวทางการด าเนินชวีติ
    หลังเกษียณ
2. เพื่อให้ผู้เขา้ร่วมโครงการ
    สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
    ไปปรับใชใ้นการปฏบิัติตน
    เพื่อที่จะได้ด ารงชวีติอยู่
    อยา่งมคุีณภาพและ
    มคีวามสุข

ผู้บริหาร อบจ.เชยีงใหม่
สมาชกิสภา อบจ.เชยีงใหม่
ขา้ราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา ขา้ราชการ
ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง
ในสังกดั อบจ.เชยีงใหม ่และ
บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น จ านวน 50 คน

600,000 600,000 600,000 - - ร้อยละของ
คะแนน
ความพึงพอใจ
ที่มต่ีอโครงการ
ฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับดี

1. ผู้เขา้ร่วมโครงการมคีวามรู้
    ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
    การเตรียมความพร้อม
    ด้านต่าง ๆ กอ่นวยัสูงอายุ
    และแนวทางการด าเนินชวีติ
    ในวยัสูงอายหุรือหลังเกษียณ
2. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
    น าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
    ในการปฏบิัติตนเขา้สู่
    วยัสูงอายทุี่มคุีณภาพ

กองการเจา้หน้าที่

- 743 - ย.7 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

23 ปรับปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร
ของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อปรับปรุงศูนยข์อ้มลู
    ขา่วสารฯ ให้มคีวามสะดวก
    ในการให้บริการประชาชน
    และสืบค้นขอ้มลูได้
    อยา่งรวดเร็ว
2. เพื่อปรับปรุงสถานที่
    เพื่อดึงดูดประชาชน
    ให้เขา้มาใชบ้ริการ

ปรับปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร
ของราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่บริเวณ
ชั้น 1 อาคารศูนยด์ ารงธรรม
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่
โดยด าเนินการติดต้ัง
1. ตู้เกบ็เอกสารพร้อมชั้นวาง
   จ านวน 1 ชดุ
2. เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
    จ านวน 1 ชดุ
3. โต๊ะท างานพร้อมล้ินชกั
    จ านวน 1 ชดุ
4. ชั้นวางวารสาร จ านวน 1 ชดุ
5. ตู้เกบ็เอกสารติดผนัง
    จ านวน 2  ชดุ
(รวมค่าแรงประกอบติดต้ัง)

- - 370,000 - - ผู้ใชบ้ริการ
ร้อยละ 80
มคีวามพึงพอใจ

1. ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
    ได้รับความสะดวกและ
    มคีวามพึงพอใจ
    การสืบค้นขอ้มลูเป็นไป
    อยา่งสะดวกรวดเร็ว
2. อบจ.เชยีงใหม ่
    มศูีนยข์อ้มลูฯ ที่ทันสมยั
    และมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

- 744 - ย.7 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

24 พัฒนาระบบบริการของ
ศูนยข์อ้มลูขา่วสารฯ สอดคล้อง
กบับริบทราชการ 4.0

เพื่อปรับปรุงศูนยข์อ้มลูขา่วสาร
โดยใชค้วามกา้วหน้าของ
เทคโนโลยมีาอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการด้านขอ้มลู
ขา่วสารแกป่ระชาชน

พัฒนาการให้บริการ
โดยเฉพาะการเผยแพร่
และสืบค้นขอ้มลู
ด้วยเทคโนโลยทีี่ทันสมยั
ระบบอปุกรณ์ส่ือสาร
แบบพกพาหรืออปุกรณ์ส่ือสาร
ที่ใชเ้ล่นอนิเตอร์เน็ต
เชน่ โทรศัพท์มอืถอื แท็บเล็ต 
ฯลฯ

- - 50,000 50,000 50,000 มกีารน า
เทคโนโลย/ี
พัฒนา
โปรแกรม
การจดัการ
ฐานขอ้มลู
และสืบค้น
ขอ้มลู
เพื่อการบริการ
แกป่ระชาชน
อยา่งน้อย 
1 software/
1 Platform

1. มรีะบบการสืบค้นขอ้มลู
    ขา่วสารฯ ณ ศูนยบ์ริการ
    ขอ้มลูขา่วสารด้วยเทคโนโลยี
    อยา่งน้อย 1 Software/
    1 Platform
2. องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    มศูีนยข์อ้มลูฯ ที่ทันสมยั
    และมปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

      7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
ผลลพัธท์ี่คาดวา่

จะไดร้ับ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ)
ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

25 นวตักรรมเพื่อขบัเคล่ือน
นโยบายการพัฒนา
ในยคุไทยแลนด์ 4.0

1. เพื่อพัฒนานวตักรรม
    ด้วยการน าเทคโนโลยี
    มาใชใ้นการปฏบิัติงาน/
    การบริการสาธารณะ
    จดักจิกรรมสาธารณะ
    ของ อบจ.ชม. ในการพัฒนา
    ท้องถิ่นภายใต้โมเดล
    ไทยแลนด์ 4.0
2. เพื่อเป็นแนวทางสานพลัง
    ประชารัฐการขบัเคล่ือน
    มุ่งเน้นการมส่ีวนร่วม
    ของภาคราชการ
    ภาคเอกชนและ
    ภาคประชาชน
3. เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
    คุณภาพชวีติของ
    ประชาชนด้วยนวตักรรม
    ใหม ่ๆ อยา่งยั่งยนื    

มนีวตักรรมการบริหาร
ราชการ/การพัฒนาท้องถิ่น
ได้ตามแนวนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
กจิกรรม
ที่มนีวตักรรม
ในการบริหาร
ราชการ/
การพัฒนา
ท้องถิ่น

1. องค์การบริหารส่วน
    จงัหวดัเชยีงใหม่
    มนีวตักรรมการบริหาร
    การพัฒนาท้องถิ่น
    ตามไทยแลนด์ 4.0
2. การพัฒนาท้องถิ่นของ
    อบจ.ชม. มคีวามเป็น
    ประชารัฐในการขบัเคล่ือน
    ด าเนินงาน
3. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
    และประชาชนได้รับ
    การส่งเสริมและยกระดับ
    คุณภาพชวีติด้วย
    นวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งยั่งยนื

ส านักปลัดฯ

24,590,000 21,660,000 24,010,000 23,210,000 22,740,000รวม
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์

1. เพื่อให้บุคลากรได้รับ
    การพัฒนาและเพิ่มพูน
    ความรู้ตลอดจนทักษะ
    ในการปฏบิัติงานการจดั
    สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้บุคลากรมแีนวคิด
    ในการพัฒนางานจดับริการ
    ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียน
    ทัศนคติและประสบการณ์
    เกี่ยวกบังานสวสัดิการ
    ผู้สูงอายแุละงานด้าน
    การพัฒนาสังคม

บุคลากรของสถานสงเคราะห์
คนชราวยัทองนิเวศน์ 
จ านวน 45 คน

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวน
บุคลากร
ที่เขา้ร่วม
โครงการฯ

1. บุคลากรมคีวามรู้ ทักษะ
    ในการปฏบิัติงานการจดั
    สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ
2. บุคลากรมแีนวคิด
    ในการพัฒนางานจดับริการ
    ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
    ที่ก าหนด
3. บุคลากรมทีัศนคติที่ดี
    และน าความรู้มาปรับใช้
    ในการปฏบิัติงานได้อยา่ง  
    มปีระสิทธภิาพ

ส านักปลัดฯ

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000รวม

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างอาคารเกบ็วสัดุ
อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกล
ณ ศูนยเ์คร่ืองมอืกล 
อบจ.เชยีงใหม ่ต าบลดอนแกว้
อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับ
เกบ็วสัดุ อปุกรณ์
เคร่ืองจกัรกลที่เหมาะสม

กวา้ง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร

2,000,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100 %

มสีถานที่ส าหรับเกบ็รักษา
วสัดุ อปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกล
ที่เหมาะสม

ส านักการชา่ง

2 กอ่สร้างร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณบ้านพักขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม ่
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้สถานที่ราชการ
มคีวามปลอดภยัและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

สูง 2 เมตร
ยาว 21 เมตร

50,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100 %

สถานที่มคีวามปลอดภยั
และเป็นระเบียบเรียบร้อย

ส านักการชา่ง

3 กอ่สร้างอาคารจดัเกบ็เอกสาร
และพัสดุ ภายในพื้นที่
ศูนยร์าชการองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับ
เกบ็รักษาเอกสารและพัสดุ
ของทางราชการที่มจี านวนมาก
ได้อยา่งเหมาะสม สะดวก
ในการค้นหา และ
มคีวามปลอดภยัจากการ
สูญหายของเอกสาร

กอ่สร้างอาคารจดัเกบ็เอกสาร
และพัสดุ จ านวน 1 หลัง 
ประกอบด้วยห้องเกบ็เอกสาร
และพัสดุ ตู้เกบ็เอกสาร
และพัสดุ พร้อมอปุกรณ์ต่างๆ
ที่ใชใ้นการจดัเกบ็ดูแล
เอกสารและพัสดุ ฯลฯ

6,000,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100%

มสีถานที่ที่เพียงพอและ
ปลอดภยัส าหรับการเกบ็รักษา
เอกสารและพัสดุของทาง
ราชการ และสามารถค้นหา
เอกสารได้อยา่งสะดวก
รวดเร็วขึ้น

ส านักการชา่ง

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 กอ่สร้างร้ัว ประตู บริเวณ
ทางเขา้ - ออก และเสาธง
ภายในพื้นที่ศูนยร์าชการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

เพื่อให้สถานที่ราชการ
มคีวามเป็ฯระเบียบเรียบร้อย
เหมาะสมและมคีวามปลอดภยั

กอ่สร้างร้ัว ประตู บริเวณ
ทางเขา้ - ออก 
ความยาวไมน่้อยกวา่ 85 เมตร
พร้อมเสาธง 1 ชดุ

3,500,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100%

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่มพีื้นที่ที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย เหมาะสม
และมคีวามปลอดภยั

ส านักการชา่ง

5 กอ่สร้างระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

เพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ
ให้มรีะบบไฟฟ้าที่เหมาะสม
กบัการใชง้าน ในแต่ละพื้นที่
และสร้างความปลอดภยัแก่
เจา้หน้าที่และทรัพยสิ์น
ของศูนยร์าชการองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

กอ่สร้างและติดต้ังระบบไฟฟ้า
ส่องสวา่ง และอปุกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
เพิ่มเติมในพื้นที่ศูนยร์าชการ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

2,500,000 - - - - กอ่สร้างและ
ติดต้ังแล้วเสร็จ
100%

อบจ.เชยีงใหม ่มรีะบบไฟฟ้า
ส่องสวา่ง ที่เหมาะสมกบั
การใชง้านในแต่ละพื้นที่

ส านักการชา่ง

6 กอ่สร้างลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนยเ์คร่ืองมอืกลองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแมริ่ม
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับ
จอดเคร่ืองจกัรกลและ
ยานพาหนะขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

พื้นที่ไมน่้อยกวา่
3,500 ตารางเมตร

4,000,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100 %

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่มสีถานที่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับจอด
เคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะ

ส านักการชา่ง
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   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 ปรับปรุงต่อเติมห้องเกบ็ของ
และเคร่ืองมอื ศูนยเ์คร่ืองมอืกล 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่ต าบลดอนแกว้
อ าเภอแมริ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับ
เกบ็ของและเคร่ืองมอื
ของทางราชการที่มี
จ านวนมากได่อยา่งเหมาะสม
สะดวกในการค้นหา 
และมคีวามปลอดภยั
จากการสูยหายของส่ิงของ
และเคร่ืองมอื

กวา้งไมน่้อยกวา่ 2 เมตร
ยาวไมน่้อยกวา่ 60 เมตร

500,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100%

มสีถานที่เพียงพอและ
ปลอดภยัส าหรับเกบ็รักษา
ส่ิงของและสามารถค้นหา
เคร่ืองมอืได้อยา่งสะดวก

ส านักการชา่ง

8 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานกองชา่ง (เดิม) 
ภายในพื้นที่ศูนยร์าชการ
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อรองรับการปฏบิัติงาน
    ของบุคลากรในปัจจบุัน
    และการขยายโครงสร้าง
    ของหน่วยงานในอนาคต
2. เพื่อรองรับการให้บริการ
    แกป่ระชาชน/ผู้มาติดต่อ
    ราชการ ให้ได้รับ
    ความสะดวก

กวา้งไมน่้อยกวา่ 20 เมตร
ยาวไมน่้อยกวา่ 13 เมตร

5,000,000 - - - - กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ
100%

1. มพีื้นที่รองรับการปฏบิัติงาน
    อยา่งเพียงพอและเหมาะสม
    บุคลากรสามารถปฏบิัติงาน
    ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. ประชาชน/ผู้มาติดต่อ
    ราชการ ได้รับความสะดวก
    เพิ่มมากขึ้น

ส านักการชา่ง

9 ถมดินเพื่อปรับพื้นที่
ภายในที่ดินองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่ต าบลสันผีเส้ือ
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่

1. เพื่อปรับระดับพื้นที่
    ภายในองค์การบริหาร
    ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
    ให้ใชป้ระโยชน์ได้อยา่ง
    เหมาะสม
2. เพื่อรองรับการกอ่สร้าง
    อาคารต่าง ๆ ในการ
    จดัต้ังโรงเรียนอจัฉริยะ
    อบจ.เชยีงใหม่

พื้นที่ 28,294 ตารางเมตร
สูงเฉล่ีย 2 เมตร

20,000,000 - - - - ถมดิน
แล้วเสร็จ
100 %

1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    เชยีงใหมม่พีื้นที่ส าหรับ
    ใชป้ระโยชน์ต่างๆ ได้
2. อบจ.เชยีงใหมม่พีื้นที่
    รองรับการกอ่สร้าง
    อาคารต่าง ๆ ในการ
    จดัต้ังโรงเรียนอจัฉริยะ
    อบจ.เชยีงใหม่

ส านักการชา่ง

- 750 - ย.7 (61 - 65)     



- 751 -

   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงและตกแต่ง
ห้องประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้มสีถานที่ส าหรับ
ประชมุสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ
รองรับการให้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

ปรับปรุงและตกแต่ง
ห้องประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
อาคารหอประชมุสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม ่ชั้น 2 
ต าบลชา้งเผือก 
อ าเภอเมอืงเชยีงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม ่ประกอบด้วย
 - งานปรับปรุงและ
   ตกแต่งภายใน
 - งานระบบไฟฟ้า
 - งานระบบปรับอากาศ
รายละเอยีดตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เชยีงใหม่

20,000,000 - - - - งานแล้วเสร็จ
100 %

มสีถานที่ส าหรับประชมุ
สภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ
รองรับการให้บริการแก่
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
ได้อยา่งสะดวก

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

- 751 - ย.7 (61 - 65)     
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   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

11 จดัซ้ือครุภณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมติดต้ัง ห้องประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกก่ารปฏบิัติงาน
ของบุคลากรและการประชมุ
ของสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
การจดักจิกรรม งานสัมมนา
ของหน่วยงาน หรือรองรับ
คณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก

จดัซ้ือครุภณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมติดต้ัง ห้องประชมุ
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย
1. ระบบเสียงในห้องประชมุ
2. ระบบเสียงส าหรับงานประชมุ
3. ระบบภาพในห้องประชมุ
4. ระบบแสงสวา่งบนเวที
5. ระบบควบคุมอตัโนมติั

20,000,000 - - - - จ านวน
ครุภณัฑ์
ที่ได้รับ
มาตรฐาน
เพียงพอ
ส าหรับ
การใชง้าน

มคีรุภณัฑ์ที่เพียงพอ
และเหมาะสมส าหรับ
การจดัประชมุสภาฯ 
การจดักจิกรรม งานสัมมนา
ของหน่วยงาน หรือรองรับ
คณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักการชา่ง

- 752 - ย.7 (61 - 65)     
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   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

12 จดัซ้ือครุภณัฑ์พร้อมติดต้ัง 
ห้องประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกก่ารปฏบิัติงาน
ของบุคลากรและการประชมุ
ของสมาชกิสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
การจดักจิกรรม งานสัมมนา
ของหน่วยงาน หรือรองรับ
คณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก

จดัซ้ือครุภณัฑ์พร้อมติดต้ัง 
ห้องประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
จ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย
 - เกา้อี้ไม ้จ านวน 90 ตัว
 - โต๊ะประชมุ จ านวน 48 ตัว
   ขนาด 0.60x1.20x0.90 ม.
 - โต๊ะประชมุ จ านวน 30 ตัว
   ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.
 - โต๊ะประชมุ (ประธาน,เลขา)
   จ านวน 4 ตัว
 - เกา้อี้ประชมุ จ านวน 12 ตัว
 - โต๊ะประชมุ จ านวน 4 ตัว
   ขนาด 0.80x1.80x0.75 ม.
 - โต๊ะกลาง จ านวน 5 ตัว
 - โซฟา จ านวน 7 ตัว
   ขนาด 0.85x2.50x0.85 ม.
 - เกา้อี้ท างานทรงสูง
   จ านวน 4 ตัว
 - โต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว
 - โซฟา จ านวน 3 ตัว
   ขนาด 0.85x1.50x0.85 ม.

- - 2,500,000 - - จ านวน
ครุภณัฑ์
ที่ได้รับ
มาตรฐาน
เพียงพอ
ส าหรับ
การใชง้าน

มคีรุภณัฑ์ที่เพียงพอ
และเหมาะสมส าหรับ
การจดัประชมุสภาฯ 
การจดักจิกรรม งานสัมมนา
ของหน่วยงาน หรือรองรับ
คณะศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอกได้
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ส านักการชา่ง

- 753 - ย.7 (61 - 65)     
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   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

แบบ ผ.02 

จดัซ้ือครุภณัฑ์พร้อมติดต้ัง 
ห้องประชมุสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
(ต่อ)

 - โซฟา จ านวน 4 ตัว
   ขนาด 0.85x0.85x0.85 ม.
 - โต๊ะกลม จ านวน 4 ตัว
 - ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 4 ตู้
   ขนาด 0.60x1.20x2.00 ม.
 - ตู้เกบ็ของ จ านวน 1 ตู้
 - ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้
   ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม.
 - ตู้เกบ็เอกสาร มล้ิีนชกั
   พร้อมชั้นวาง  จ านวน 1 ตู้

ส านักการชา่ง

- 754 - ย.7 (61 - 65)     
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   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

      7.4 แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 ปรับปรุงพื้นอาคารจอดรถดับเพลิง
ของส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
ส่วนแยก (เขตใต้)
ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อแกป้ัญหาน้ าท่วมขงั
บริเวณพื้นอาคารจอดรถดับเพลิง

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่ไมน่้อยกวา่  
197. 40 ตารางเมตร

220,000 - - - - ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

พื้นที่บริเวณอาคารจอดรถดับเพลิง
ไมม่นี้ าท่วมขงั สามารถใชง้าน
ได้อยา่งสะดวก

ส านักการชา่ง

14 กอ่สร้างห้องน้ า 
ของส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม ่
ส่วนแยก (เขตใต้)
ต าบลบ้านตาล อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ มหี้องน้ าใชอ้ยา่งสะดวก
และเพียงพอต่อความต้องการ

ห้องน้ า (ชาย-หญิง)
จ านวน 9 ห้อง 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 8 เมตร 
สูง 3.30 เมตร

1,066,000 - - - - ร้อยละของ
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์
จากการใช้
อาคารสถานที่

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
สามารถใชห้้องน้ าอยา่งสะดวก
และเพียงพอต่อความต้องการ

ส านักการชา่ง

15 กอ่สร้างรางระบายน้ า 
และพื้นลานจอดรถ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
ส่วนแยก (เขตเหนือ)
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อให้การระบายน้ า
เป็นไปอยา่งสะดวก

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวา้ง 0.50 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร
ยาว 93 เมตร 
และพื้นลานจอดรถ 
พื้นที่ไมน่้อยกวา่ 707 ตารางเมตร

755,500 - - - - ร้อยละของ
ระยะทางที่
ด าเนินการ 
กอ่สร้าง

การระบายน้ าสะดวก 
น้ าไมท่่วมขงั

ส านักการชา่ง

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 755 - ย.7 (61 - 65)     
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   7. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ขยายเขตระบบจ าหน่าย

ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า
ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่
ส่วนแยกเขตใต้
ต าบลบ้านตาล
อ าเภอฮอด
จงัหวดัเชยีงใหม่

เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้า
ส าหรับใชง้านในอาคาร
ส านักงานและเคร่ืองผสม
ยางแอสฟัลท์เพื่อใช้
ในการซ่อมแซมถนน

อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค
สาขาอ าเภอฮอด เพื่อขยายเขต
ระบบจ าหน่ายติดต้ังหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ขนาด 500 kva 
จ านวน 1 เคร่ือง

- 543,000 - - - ร้อยละ
การผลิต
ยางแอสฟัลท์
เพิ่มขึ้น

มกีระแสไฟฟ้าเพียงพอ
ส าหรับใชง้านในอาคาร
ส านักงานและเคร่ืองผสม
ยางแอสฟัลท์

ส านักการชา่ง
อดุหนุน
การไฟฟ้า

ส่วนภมูภิาค
สาขาอ าเภอฮอด

85,591,500 543,000 2,500,000 - -

งบประมาณ

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

       7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
แบบ ผ.02 

- 756 - ย.7 (61 - 65)     



- 757 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    มกีารประกอบอาชพี
    โดยอาศัยฐานความรู้
    จากโครงการหลวงที่มี
    การปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม
    กบัสภาพภมูสัิงคมและ
    ภมูปิัญญาเดิมของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชมุชนในพื้นที่
    โครงการหลวงมี
    ความเขม้แขง็ สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
3. เพื่อให้การบุกรุกพื้นที่ป่า
    ในพื้นที่โครงการลดลง
    อยา่งเป็นรูปธรรม โดยการ
    ก าหนดเขตป่าไมแ้ละพื้นที่
    ท ากนิ รวมทั้งการฟื้นฟู 
    และอนุรักษ์ทรัพยากร
    ธรรมชาติ

1. โครงการอนัเนื่องมาจาก
    พระราชด าริ/พระราช
    เสาวนีย ์เชน่ การพัฒนา
    โครงการหลวง การพัฒนา
    แหล่งต้นน้ าล าธารฯ  
    การด าเนินชวีติตาม
    แนวทางปรัชญา
    เศรษฐกจิพอเพียง ฯลฯ
2. พื้นที่จงัหวดัเชยีงใหม่
    หรือประชาชนที่ได้รับ
    ความเดือดร้อน
    จากภยัแล้ง น้ าท่วม 
    ขาดแหล่งน้ าส าหรับ
    การเพาะปลูก ฯลฯ
3. การรักษาต้นน้ าล าธาร
    และมปี่าไมท้ี่อดุมสมบูรณ์
4. สร้างและรักษาคุณภาพ
    ส่ิงแวดล้อม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน
กจิกรรมที่
สนับสนุน
การด าเนินงาน
ตามโครงการ
อนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

1. ประชาชนในพื้นที่
    สามารถประกอบอาชพี 
    โดยอาศัยฐานความรู้
     จากโครงการหลวง
     มาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม
    กบัสภาพภมูสัิงคมและ
    ภมูปิัญญาเดิมของท้องถิ่น
2. ชมุชนในพื้นที่ของ
    โครงการหลวง
    มคีวามเขม้แขง็ สามารถ
    พึ่งพาตนเองได้
3. การบุกรุกพื้นที่ป่าในพื้นที่
    โครงการหลวงลดลง
    อยา่งเป็นรูปธรรม 
    สามารถก าหนดเขต
    ป่าไมแ้ละพื้นที่ท ากนิ
    อยา่งเป็นสัดส่วน 
    รวมทั้งการฟื้นฟูและ
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ส านักปลัดฯ
ร่วมกบัมลูนิธิ

โครงการ
อนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

2 จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ/
ปกป้องสถาบันกษัตริย์
และสถาบันส าคัญของชาติ

1. เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
    และเทิดทูน
    สถาบันพระมหากษัตริย์
    ในวโรกาสวนัส าคัญต่าง ๆ
2. เพื่อแสดงความจงรักภกัดี
     และปกป้องสถาบัน
     พระมหากษัตริย ์
3. เพื่อเชดิชแูละปกป้องสถาบัน
     ส าคัญของชาติ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนเทิดทูน
    และจงรักภกัดีต่อสถาบัน
    พระมหากษัตริย์
5. ส่งเสริมให้ประชาชน
    มคีวามรัก ความสามคัคี 
    และปกป้องสถาบันส าคัญ
    ของชาติ

    

1. จดักจิกรรมและกจิกรรม
    อนัเกี่ยวเนื่องโดยร่วมหรือ
    สนับสนุนส่วนราชการ
    หน่วยงานอื่น องค์กร/
    กลุ่ม และประชาชน
    เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
    ในวโรกาสส าคัญต่าง ๆ 
    ของสถาบันพระมหากษัตริย์
2. จดักจิกรรมหรือ
    สนับสนุนส่วนราชการ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    และหน่วยงานอื่น
    ในการจดักจิกรรมเชดิชู
    และปกป้องสถาบันส าคัญ
    ของชาติ
    
    

28,000,000 48,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1. จ านวน
กจิกรรม
ที่จดั/สนับสนุน
เพื่อเฉลิมพระ
เกยีรติ
เทิดทูน 
ปกป้อง
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย ์
และสถาบัน
ส าคัญของชาติ
2. จ านวน
ส่วนราชการ 
หน่วยงานอื่น 
และ
ประชาชน
ที่เขา้ร่วม

1. มกีจิกรรมและกจิกรรม
    อนัเกี่ยวเนื่องเพื่อเฉลิม
    พระเกยีรติเทิดทูน 
    และปกป้องสถาบัน
    พระมหากษัตริย ์ในวนัส าคัญ
    และเนื่องในวโรกาส
    ส าคัญต่าง ๆ
2. อบจ.ชม. ได้ร่วมกบั
    ส่วนราชการ หน่วยงาน 
    และประชาชน
    ในจงัหวดัเชยีงใหม ่
    ได้แสดงความจงรักภกัดี 
    เทิดทูนและปกป้องสถาบัน
    พระมหากษัตริยแ์ละสถาบัน
    ส าคัญของชาติ
3. ประชาชนตระหนักส านึก
    ในพระมหากรุณาธคุิณ
    ของสถาบันพระมหากษัตริย์
    ที่มต่ีอประเทศและตระหนัก
    ถงึความส าคัญของสถาบัน
    ส าคัญของชาติ
    
     

ส านักปลัดฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 อบรมสัมมนาวชิาการบริบทของ
ท้องถิ่นกบัการพัฒนาประเทศ
ในปัจจบุัน

ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ชว่ยผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภาท้องถิ่น
สมาชกิสภาท้องถิ่น
ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
พนักงานจา้งสังกดั
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ทุกจงัหวดัทั่วประเทศ
จ านวน 500 คน

3,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้เขา้ร่วม
การอบรมฯ
ไมน่้อยกวา่
ร้อยละ 80

1. ผู้เขา้ร่วมอบรม
    น าองค์ความรู้และมแีนวทาง
    ส าหรับพัฒนาในแต่ละ 
    ท้องถิ่น อยา่งมปีระสิทธภิาพ
2. ผู้เขา้ร่วมอบรมมคีวามรู้
    ความเขา้ใจในการพัฒนา
    ท้องถิ่นเป็นไปในทิศทาง
    เดียวกนั
3. อบจ.ทุกจงัหวดัทั่วประเทศ
    มคีวามสัมพันธอ์นัดีและ
    เกดิเครือขา่ยการปฏบิัติงาน
    น าไปสู่ความร่วมมอืและ
    ความเขม้แขง็ขององค์กรต่อไป

ส านักปลัดฯ1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน
    เรียนรู้ แนวทาง
    ในการพัฒนาท้องถิ่น 
    การส่งเสริมท้องถิ่น
    ให้สามารถจดัการตนเอง
    ได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ
    และเป็นรูปธรรมในทิศทาง
    ที่เหมาะสมตามบริบทของ
    แต่ละจงัหวดัทั่วประเทศ
2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้
    ความเขา้ใจในการพัฒนา
    ท้องถิ่นให้เป็นไป
    ในทิศทางเดียวกนัของ
    ผู้บริหารท้องถิ่น
    ผู้ชว่ยผู้บริหารท้องถิ่น
    ประธานสภาท้องถิ่น
    สมาชกิสภาท้องถิ่น
    ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า
    พนักงานจา้งสังกดั
    องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
    ทุกจงัหวดัทั่วประเทศ
3. เพื่อเป็นการสร้าง
    ความสามคัคี และสร้าง
    เครือขา่ยการปฏบิัติงาน
    ขององค์การบริหาร
    ส่วนจงัหวดั ซ่ึงจะน าไปสู่      
    ความร่วมมอื
    และความเขม้แขง็
    ขององค์กรต่อไป
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   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

4 จดัเตรียมกจิกรรม
อนัเกี่ยวเนื่อง
ในพระราชกรณียกจิ
หรือวโรกาสต่าง ๆ

เพื่อจดัเตรียมกจิกรรม
อนัเนื่องในพระราชกรณียกจิ
หรือวโรกาสต่าง ๆ

จดั/จดัร่วม/สนับสนุน
กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และประชาชนในการเตรียม
กจิกรรมอนัเนื่องใน
พระราชกรณียกจิหรือ
วโรกาสต่าง ๆ

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. จ านวน
กจิกรรมที่จดั/
จดัร่วม/
สนับสนุน
เพื่อการเตรียม
กจิกรรม
อนัเนื่องใน
พระราช
กรณียกจิหรือ
วโรกาสต่างๆ
2. จ านวน
ส่วนราชการ
หน่วยงานอื่น
และประชาชน
ที่เขา้ร่วม

1. อบจ.ชม.ได้ร่วมกจิกรรม
    อนัเนื่องในพระราชกรณียกจิ
    หรือวโรกาสต่างๆ
2. อบจ.ชม.ได้ร่วมแสดง
    ความจงรักภกัดี
    ต่อพระมหากษัตริย์

ส านักปลัดฯ
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   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 สนับสนุนการด าเนิน
นโยบายส าคัญ/เร่งด่วน 
ของรัฐบาล มติ ครม. 
อนัเกี่ยวเนื่องในหน้าที่
อบจ.และนโยบายเร่งด่วน/
ส าคัญของผู้บริหาร อบจ.ชม.

1. เพื่อด าเนินงานตามนโยบาย
    ส าคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล
    มติครม. อนัเกี่ยวเนื่อง
    ในหน้าที่ อบจ. ในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. เพื่อด าเนินงานตามนโยบาย
    ส าคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร
    อบจ.ชม. ซ่ึงไมอ่ยู่ในหน้าที่
    ความรับผิดชอบของส่วน
    ราชการอื่นในสังกดัหรือ
    เป็นงาน/กจิกรรมที่
    ผู้บริหาร อบจ.ชม. 
    มอบหมายให้เป็น
    หน่วยงานหลักด าเนินงาน

1. จดั/จดัร่วม/สนับสนุน
    กบัส่วนราชการและ
    หน่วยงานอื่น
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
    เพื่อด าเนินงานตาม
    แนวนโยบายส าคัญ/
    เร่งด่วนของรัฐบาล
    มติ ครม. อนัเกี่ยวเนื่อง
    ในหน้าที่ อบจ. ในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหม่
2. จดั/จดัร่วม/สนับสนุนกบั
    ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
    และภาคประชาชนในการ
    ด าเนินงานตามนโยบาย
    ส าคัญ/เร่งด่วนของ
    ผู้บริหาร อบจ.ชม. 
    ซ่ึงไมอ่ยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ
    ของส่วนราชการอื่น
    ในสังกดัหรือเป็นงาน/
    กจิกรรมที่ผู้บริหาร 
    อบจ.ชม.มอบหมาย
    ให้เป็นหน่วยงานหลัก
    ด าเนินงาน

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. อบจ.ชม.สามารถสนับสนุน
    การขบัเคล่ือนนโยบาย
    ส าคัญ/เร่งด่วนของรัฐบาล 
    มติ ครม. อนัเกี่ยวเนื่อง
    ในหน้าที่ อบจ. ในพื้นที่
    จงัหวดัเชยีงใหมใ่ห้เกดิ
    การพัฒนาท้องถิ่น
2. อบจ.ชม.สามารถด าเนินงาน
    ที่ตอบสนองประชาชน
    ในการแกไ้ข/จดัการ/
    เยยีวยา/พัฒนาท้องถิ่น

ส านักปลัดฯ1.จ านวน
กจิกรรมที่จัด/
จัดร่วม/
สนับสนุน
กบัส่วนราชการ
และหน่วยงาน
อืน่ในจังหวดั
เชียงใหม่
เพื่อด าเนินงาน
ตามแนวนโยบาย
ส าคัญ/เร่งด่วน
ของรัฐบาล 
มติ ครม. 
อนัเกีย่วเนื่อง
ในหน้าที่ อบจ.
ในพื้นที่จังหวดั
เชียงใหม่
2.จ านวน
กจิกรรมที่จัด
/จัดร่วม/
สนับสนุนกบั
ส่วนราชการ
หน่วยงานอืน่
และภาคประชาชน
ในการด าเนิน
งานตามนโยบาย
ส าคัญ/เร่งด่วน
ของผู้บริหาร
อบจ.ชม.
3.จ านวน
ส่วนราชการ
หน่วยงานอืน่
และประชาชน
ที่เข้าร่วม
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- 762 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

6 จติอาสาพระราชทาน 1. เพื่อพัฒนาจติอาสา
    ในจงัหวดัเชยีงใหม่
    มส่ีวนร่วมปกป้อง
    สถาบันพระมหากษัตริย์
    และการมส่ีวนร่วม
    ท าประโยชน์สาธารณะ
    ภายใต้พระราชปณิธาน
    "เราท าความดีด้วยหัวใจ"
    และ"สืบสาน รักษา ต่อยอด"
2. เพื่อให้จติอาสาและประชาชน
    ในจงัหวดัเชยีงใหมไ่ด้แสดง
    ความจงรักภกัดีเชดิชู
    และท าความดีด้วยหัวใจ
    เพื่อสืบสานปณิธานของ
    รัชกาลที่ 10

1. จดักจิกรรมเพื่อการอบรม
    พัฒนาในการมส่ีวนร่วม
    ปกป้องสถาบัน
    พระมหากษัตริยแ์ละ
    การมส่ีวนร่วมท าประโยชน์
    สาธารณะ ตามปณิธาน
    "เราท าความดีด้วยหัวใจ"
    และ"สืบสาน รักษา ต่อยอด"
2. จดักจิกรรมจติอาสาในการ
    พัฒนาท้องถิ่น กจิกรรม
    บ าเพ็ญประโยชน์หรือ
    กจิกรรม เพื่อการสาธารณะ
    กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
    จติอาสา และประชาชน

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.จ านวน
กจิกรรม
เกี่ยวกบั
จติอาสา
ในจงัหวดั
เชยีงใหม่
2.จ านวน
จติอาสาใน
จงัหวดัเชยีงใหม่
ส่วนราชการ
หน่วยงานอื่น
และประชาชน
ที่เขา้ร่วม

1. อบจ.ชม.ได้มส่ีวนร่วม
    ในการส่งเสริม/สนับสนุน
    เกี่ยวกบัการด าเนินงาน
    จติอาสาพระราชทาน
    ตามแนวปณิธาน
    ของรัชกาลที่ 10
2. จติอาสาในจงัหวดัเชยีงใหม่
    ได้แสดงบทบาท "เราท า
    ความดีด้วยหัวใจ" 
    เพื่อส่วนร่วมและประโยชน์
    สาธารณะ

ส านักปลัดฯ
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- 763 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

   7. ยทุธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี

เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ)

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่
จะไดร้ับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลกั

      7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 จากรัชกาลที่ 9 ถงึรัชกาลที่ 10
สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้าสืบสาน
รักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชา

เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด
โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาท
สมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
ตามแนวทางทฤษฎแีละ
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

จดั/จดัร่วม/สนับสนุน
กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
และประชาชน ในการจดั
กจิกรรมตามแนวทางทฤษฎี
และปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จดั/จดัร่วม/
สนับสนุน
กบัส่วนราชการ
หน่วยงานอื่น
และประชาชน
ในการจดั
กจิกรรมตาม
แนวทางทฤษฎี
และปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง

มกีจิกรรมที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการสืบสาน รักษา
ต่อยอดตามแนวทาง
เศรษฐกจิพอเพียง

ส านักปลัดฯ

33,000,000 52,000,000 61,000,000 61,000,000 61,000,000รวม
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- 764 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรับปรุงระบบไมโครโฟน 

หอ้งประชุม ชั้น 4
พร้อมอปุกรณ์และค่าติดต้ัง
(ไมค์ลอย จ านวน 12 ตัว)

300,000 - - - - ส านักปลัดฯ

2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานแบบเหล็ก
ขนาดไมน่้อยกว่า 4 ฟุต  พร้อมกระจก
ราคาตัวละ 6,400 บาท
ปี 2561 : 3 ตัว

19,200 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน ราคาตัวละ 1,400 บาท
ปี 2561 : 6 ตัว

8,400 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร แบบบานเล่ือนกระจก
ขนาด 4 ฟุต ราคาตู้ละ 4,100 บาท
ปี 2561 : 3 ตู้

12,300 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
ส าหรับคนพิการ
ราคาชุดละ 80,000 บาท
ปี 2561 : 2 ชุด

160,000 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

6 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA
ราคาเคร่ืองละ 3,200 บาท
ปี 2561 : 2 เคร่ือง

6,400 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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- 765 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 
(18 หน้า/นาที) ราคาเคร่ืองละ 
3,300 บาท
ปี 2561 : 2 เคร่ือง

6,600 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

8 แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

รถเขน็ส าหรับคนพิการแบบอลูมเินียม
อลัลอยด์ ล้อเหล็กแบบพกพา
ราคาคันละ 9,500 บาท
ปี 2561 : 2 คัน

19,000 - - - - ส านักปลัดฯ
(ศูนยบ์ริการคนพิการ

ทัว่ไป อบจ.ชม.)

9 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเยน็ ราคาเคร่ืองละ 
5,900 บาท 
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

5,900 - - - - กองแผนฯ

10 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเยน็
ราคาตู้ละ 7,200 บาท
ปี 2561 : 1 ตู้

7,200 - - - - กองการเจา้หน้าที่

11 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองอดัอากาศ ขนาด 300 ลิตร/นาที
ราคาเคร่ืองละ  66,000 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

66,000 - - - - ส านักการช่าง
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

12 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รอกแมแ่รง พร้อมสามขา
ราคาตัวละ 16,000 บาท
ปี 2561 : 1 ตัว

16,000 - - - - ส านักการช่าง

13 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง ชุดทดสอบการบดอดัดิน 
Compaction Test
ราคาชุดละ 55,000 บาท
ปี 2561 : 1 ชุด

55,000 - - - - ส านักการช่าง

14 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ ขนาดไมน่้อยกว่า 
150 แรงมา้  ราคาคันละ 
4,500,000 บาท
ปี 2562 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน

- 9,000,000 - 9,000,000 - ส านักการช่าง

15 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบแขนยาว 
ขนาดไมน่้อยกว่า 150 แรงมา้ 
ราคาคันละ 6,500,000 บาท
ปี 2561 : 1 คัน
ปี 2563 : 1 คัน

6,500,000 - 6,500,000 - - ส านักการช่าง

16 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองเชื่อมโลหะ 1 ตัว พร้อมอปุกรณ์
ราคาเคร่ืองละ 15,000 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

15,000 - - - - ส านักการช่าง
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- 767 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

17 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองตัดเหล็กไฟฟ้า 1 ตัว
ราคาเคร่ืองละ 20,000 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

20,000 - - - - ส านักการช่าง

18 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เล่ือยยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิว้
ไมน่้อยกว่า 1-2 แรงมา้
ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท
ปี 2561 : 2 เคร่ือง

20,000 - - - - ส านักการช่าง

19 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เคร่ืองเจยี/ตัด แบบมอืถอื ขนาด 4 นิว้
ราคาตัวละ 5,000 บาท
ปี 2561 : 2 ตัว

10,000 - - - - ส านักการช่าง

20 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้า ราคาตัวละ 3,000 บาท
ปี 2561 : 2 ตัว

6,000 - - - - ส านักการช่าง

21 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน ปัน้จัน่เหนือศรีษะ แบบคานคู่
ขนาดไมน่้อยกว่า 7.5 ตัน พร้อมค่าติดต้ัง

2,000,000 - - - - ส านักการช่าง
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- 768 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 4 ตัน
พร้อมติดต้ังกระบะไมหุ้ม้เหล็ก
และหลังคาโดยสาร ทีน่ัง่ 3 แถว 
จ านวน 1 คัน  

2,000,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens 
ราคาเคร่ืองละ ๕๘,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๑ : ๒ เคร่ือง

116,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองชั่งน้ าหนักแบบดิจติอล
พร้อมทีว่ัดส่วนสูง 
ราคาเคร่ืองละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๑ : ๑ เคร่ือง

20,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน 
(มรีะบบฟอกอากาศ) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทีย ู
ราคาเคร่ืองละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๑ : ๒ เคร่ือง

60,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน
ราคาตู้ละ ๕,๕๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๑ : ๔ ตู้

22,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)
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- 769 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๔ ล้ินชัก
ราคาตู้ละ  ๗,๙๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๑ : ๔ ตู้

31,600 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม 
ราคาตู้ละ ๔,๓๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๑ : ๓ ตู้

12,900 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอลอดีี (LED TV)
ขนาด ๖๐ นิว้
ราคาเคร่ืองละ ๔๒,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๒ : ๑๐ เคร่ือง

- 420,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา หุน่จ าลองโครงกระดูกมนุษยแ์บบเต็มตัว 
ราคาตัวละ ๑๖,๐๐๐ บาท 
ปี ๖๕๖๒ : ๑ ตัว

- 16,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

- 769 - ผ.03 (61 - 65)     



- 770 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เคร่ืองดนตรีไทย   จ านวน ๑ วง 
ประกอบด้วย
๑. ระนาดเอกเหล็ก จ านวน ๑ ราง
๒. ฆอ้งวงใหญ่ จ านวน ๑ วง
๓. ระนาดเอก จ านวน ๒ ราง
๔. ระนาดทุม้ จ านวน ๑ ราง
๕. กลองเต่งทิง้ จ านวน ๑ ใบ
๖. กลองตัด จ านวน ๑ ใบ
๗. ปีแ่นเล็ก  จ านวน ๑ เลา
๘. ปีแ่นใหญ่ จ านวน ๑ เลา
๙. ฉิง่ใหญ่ จ านวน ๑ คู่
๑๐. ฉาบใหญ่ จ านวน ๑ คู่
๑๑. กลองปูเ่จ จ านวน ๑ ใบ
๑๒. ฆอ้งราว ๕ ใบ จ านวน ๑ ชุด
๑๓. สะล้อเล็ก จ านวน ๕ คัน
๑๔. สะล้อกลาง จ านวน ๕ คัน
๑๕. สะล้อใหญ่  จ านวน ๓ คัน
๑๖. ซึงเล็ก จ านวน ๔ ตัว
๑๗. ซึงกลาง จ านวน ๔ ตัว
๑๘. ซึงใหญ่ จ านวน ๓ ตัว
๑๙. กลองพืน้เมอืง จ านวน ๑ ใบ
๒๐. ฉิง่ จ านวน ๑ คู่    
๒๑. ฉาบ จ านวน ๑ คู่
๒๒. ขลุ่ยไมไ้ผ่ จ านวน ๑ เลา
๒๓. ขลุ่ยไมช้ิงชัน จ านวน ๔ เลา

200,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด พร้อมอปุกรณ์ 
การติดต้ัง ราคาชุดละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 
ปี 2562 : ๑ ชุด

- 600,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมแบบติดผนัง ขนาด ๒๐ นิว้ 
ราคาเคร่ืองละ ๓,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๖๑ : ๑๒ เคร่ือง

36,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

34 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. มกิเซอร์ ขนาดไมน่้อยกว่า 
    8 ช่องสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง
2. แอมป์ ขนาดไมน่้อยกว่า  800 วัตต์
    จ านวน 1 เคร่ือง
3. ไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด
4. ล าโพงขนาด 10 นิว้ จ านวน 8 ตัว
5. สายล าโพงยาว  50 เมตร
    จ านวน 1 ชุด
6. สายสัญญาณ  จ านวน 1 ชุด
7. สเปคคอน  จ านวน 1 ชุด
8. ขาต้ังล าโพง ยดึติดฝาผนัง
    จ านวน 8 ชุด
9. ตู้แร็คเกบ็อปุกรณ์  จ านวน 1 ตู้
10. เคร่ืองเล่น DVD จ านวน 1 เคร่ือง
11. พาวเวอร์แร็ค จ านวน 1 ตัว

101,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

35 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไมน่้อยกว่า 4 ฟุต
พร้อมกระจก ราคาตัวละ 7,000 บาท
ปี 2561 : 10 ตัว
ปี 2562 : 10 ตัว
ปี 2563 : 10 ตัว

70,000 70,000 70,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)
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- 772 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

36 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน ราคาตัวละ 2,000 บาท
ปี 2561 : 10 ตัว
ปี 2562 : 10 ตัว
ปี 2563 : 10 ตัว

20,000 20,000 20,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

37 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเยน็ แบบท่อต่อ
ขนาด 10 กอ๊ก  จ านวน 1 เคร่ือง

50,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

38 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดการสอนมลัติมเีดีย    
ชุดละ 220,000 บาท  จ านวน 10 ชุด
ใน 1 ชุดประกอบด้วย
1. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน
    จ านวน 7 เคร่ือง
2. โต๊ะพร้อมเกา้อี ้ ส าหรับครูผู้สอน
    จ านวน 1 ชุด
3. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเกา้อี้
    แบบมพีนักพิง จ านวน 6 ชุด
4. ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สาย
    จ านวน 1 ชุด
5. ระบบไฟฟ้า/สายสัญญาณ
    พร้อมอปุกรณ์ติดต้ัง จ านวน 1 ชุด
6. อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
    (Acceaa Point) แบบที ่1  
    จ านวน 1 ชุด
7. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
    ขาวด า (30 หน้า/นาที)
    จ านวน 1 เคร่ือง

- 2,200,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

39 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์ชุดใหญ่ 
จ านวน 1 วง  ประกอบด้วย
1. ทรัมเป็ต จ านวน 4 ตัว
2. ทรอมโบน จ านวน 3 ตัว
3. เบสทรอมโบน จ านวน 1 ตัว
4. มาร์ชชิ่งเมลโลโฟน จ านวน 1 ตัว
5. อลัโต้แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว
6. เทนเนอร์แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว
7. ขากลองใหญ่ จ านวน 5 ตัว
8. ขาต้ังกลองใหญ่ จ านวน 5 ตัว
9. ขาต้ังกลองสแนร์เดินแถว จ านวน 3 ตัว
10. ขาต้ังกลองทิมทอมเดินแถว
      จ านวน 2 ตัว

- 830,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

40 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ครุภณัฑ์หอ้งสมดุ ประกอบด้วย
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน
    จ านวน 10 เคร่ือง
2. โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน 10 ตัว
3. ชุดเคร่ืองเสียงพร้อมไมล์ลอย
    จ านวน 1 ชุด
4. เคร่ืองนับคนเขา้-ออก (People 
    Counter) จ านวน 1 ตัว
5. โต๊ะส าหรับอา่นหนังสือ จ านวน 6 ตัว
6. เกา้อีน้ัง่อา่นหนังสือ จ านวน 24 ตัว
7. ชั้นวางหนังสือ 2 ช่อง จ านวน 4 ตัว
8. กล้องวงจรปิด จ านวน 6 ตัว
9. ชั้นเกบ็ของสามช่อง จ านวน 1 ตัว
10. ซอฟต์แวร์ระบบสืบค้นขอ้มลูหอ้งสมดุ
      จ านวน 1 ระบบ

- 500,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)
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- 774 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

41 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะเกา้อีน้ักเรียน ชุดละ 1,150 บาท
ปี 2561 : 240 ชุด

276,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานครู ราคาตัวละ 7,000 บาท
ปี 2561 : 12 ตัว

84,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

43 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างานครู ราคาตัวละ 2,000 บาท
ปี 2561 : 12 ตัว

24,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

44 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพืน้หรือชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเคร่ือง 30,000 บาท
ปี 2561 : 5 เคร่ือง

150,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

45 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2,000 ANSI Lumens
ราคาเคร่ืองละ 17,000 บาท
ปี 2561 : 5 เคร่ือง
ปี 2562 : 5 เคร่ือง

85,000 85,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)
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- 775 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

46 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้นิรภยั ขนาด 105 กโิลกรัม
(กญุแจ 3 ดอก)
ปี 2561 : 1 ตู้

10,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

47 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

18,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

48 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้อบขนม แบบใช้แกส๊ 50,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

49 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
พร้อมอปุกรณ์ และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA 
ราคาชุดละ 19,200 บาท
จ านวน 6 ชุด

115,200 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

50 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ท้องและหลังส่วนล่าง 
จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)
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- 776 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

51 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ต้นขาด้านหน้าและ
ด้านหลัง จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

52 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ท้องส่วนขา้ง
จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

53 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ต้นแขนด้านหน้าและ
ด้านหลัง จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

54 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกกล้ามเนือ้ไหล่และหลังส่วนบน
จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

55 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ท้องส่วนขา้งซ้าย
และขวา จ านวน 1 เคร่ือง

69,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

56 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กฬีา อปุกรณ์เสริมสร้างความแขง็แรงกระดูก 
จ านวน 1 เคร่ือง

38,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

57 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดส่วนสูง จ านวน 1 เคร่ือง 780 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

58 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความดันโลหติ จ านวน 1 เคร่ือง 3,300 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)
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- 777 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

59 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองชั่งน้ าหนักและวิเคราะหไ์ขมนั 
จ านวน 1 เคร่ือง

6,500 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

60 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความแขง็แรงกล้ามเนือ้แขน
แบบเขม็ จ านวน 1 เคร่ือง

16,800 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

61 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความจปุอดแบบเขม็
จ านวน 1 เคร่ือง

18,800 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

62 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดแรงเหยยีดหลังและขา
แบบเขม็ จ านวน 1 เคร่ือง

33,800 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

63 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองวัดความออ่นตัวด้านหน้า
จ านวน 1 เคร่ือง

27,800 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)
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- 778 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีแ้ถว 4 ทีน่ัง่
ราคาชุดละ 6,500 บาท
ปี 2561 : 2 ชุด

13,000 - - - - ส านักปลัดฯ

65 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ 
ราคาเคร่ืองละ 23,200 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

23,200 23,200 - - - ส านักปลัดฯ

66 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี 
แบบ Smart TV
ราคาเคร่ืองละ 26,500 บาท
ปี 2561 : 1 เคร่ือง

26,500 - - - - ส านักปลัดฯ

67 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนประชุม แบบไร้สาย 
ราคาชุดละ 12,800 บาท
ปี 2561 : 4  ชุด

51,200 - - - - ส านักปลัดฯ

68 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ขาต้ังโทรทัศน์
ราคาตัวละ 6,900 บาท
ปี 2561 : 1 ตัว

6,900 - - - - ส านักปลัดฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 
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- 779 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

69 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ทีวีทัชสกรีน LED all in
one touch screen
ขนาดจอเส้นทะแยงมมุ
ไมน่้อยกว่า 55 นิว้
พร้อมติดต้ัง ราคาชุดละ
100,000 บาท
ปี 2561 : 8 ชุด

800,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.แมอ่าย)

70 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 4,000 ANSI Lumens 
ราคาเคร่ืองละ 
42,500 บาท 
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 42,500 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่าย)

71 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมมุ 200 นิว้
ราคาจอละ 40,000 บาท 
ปี 2562 : 1 จอ

- 40,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.แมอ่าย)

72 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ทีวีทัชสกรีน LED all in
one touch screen
ขนาดจอเส้นทะแยงมมุ
ไมน่้อยกว่า 55 นิว้
พร้อมติดต้ัง ราคาชุดละ
100,000 บาท
ปี 2561 : 15 ชุด

1,500,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.ต้นแกว้ฯ)
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- 780 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

73 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เคร่ืองเล่นสนามกลางแจง้
ส าหรับเด็กปฐมวัย
ราคาชุดละ 465,000 บาท 
ปี 2562 : 1 ชุด

- 465,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.ต้นแกว้ฯ)

74 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
หรือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
พร้อมอปุกรณ์ และการติดต้ัง
ราคาชุดละ 145,900 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 145,900 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

75 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 8,000 ANSI Lumens 
ราคาเคร่ืองละ 349,000 บาท 
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 349,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.ต้นแกว้ฯ)

76 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทะแยงมมุ 400 นิว้
ราคาจอละ 425,000 บาท 
ปี 2562 : 1 จอ

- 425,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.ต้นแกว้ฯ)

77 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี 
แบบ Smart TV
ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท
ปี 2561 : 16 เคร่ือง

480,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

- 780 - ผ.03 (61 - 65)     



- 781 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

78 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงานพร้อมอปุกรณ์
ราคาชุดละ 22,000 บาท
ปี 2561 : 16 ชุด

361,600 - - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา) 

79 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ครุภณัฑ์หอ้งสมดุ 
จ านวน 1 ชุด

250,000 - - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

80 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน
จ านวน 1 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 12,000 บาท
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 12,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

81 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์ชุดใหญ่
จ านวน 1 วง

- 830,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

82 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
ขนาด 2,500 ANSI Lumens 
ราคาเคร่ืองละ  27,700 บาท 
ปี 2562 : 5 เคร่ือง

- 138,500 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

- 781 - ผ.03 (61 - 65)     



- 782 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

83 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ  32,400 บาท
ปี 2562 : 10 เคร่ือง

- 324,000 - - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

84 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเยน็
พร้อมเคร่ืองกรองน้ าแบบต่อท่อ 
ขนาดไมน่้อยกว่า 10 กอ๊ก 
และอปุกรณ์ตัดไฟฟ้าลัดวงจร
พร้อมติดต้ัง ราคาชุดละ 
65,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด
ปี 2563 : 1 ชุด

- 65,000 65,000 - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

85 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงเคล่ือนที่
ราคาชุดละ 50,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด
ปี 2563 : 1 ชุด

- 50,000 50,000 - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

86 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบสองบาน
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 2562 : 6 ตู้
ปี 2563 : 6 ตู้

- 33,000 33,000 - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

87 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร
แบบบานเล่ือนกระจก
ราคาตู้ละ 4,500 บาท
ปี 2562 : 4 ตู้
ปี 2563 : 4 ตู้

- 18,000 18,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

- 782 - ผ.03 (61 - 65)     



- 783 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

88 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก
ราคาตู้ละ 7,900 บาท
ปี 2562 : 4 ตู้
ปี 2563 : 4 ตู้

- 31,600 31,600 - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

89 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา หุน่จ าลองโครงกระดูก
มนุษยแ์บบเต็มตัว
ราคาตัวละ 18,000 บาท
ปี 2562 : 1 ตัว
ปี 2563 : 1 ตัว

- 18,000 18,000 - - ส านักการศึกษาฯ 
(รร.บ้านศาลา)

90 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์อืน่ โต๊ะอาหารพร้อมมา้นัง่
ราคาชุดละ 8,000 บาท
ปี 2562 : 25 ชุด
ปี 2563 : 25 ชุด

- 200,000 200,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)  

91 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหวัลากพร้อมหางเทรลเลอร์ 
ราคาคันละ 5,800,000 บาท
ปี 2561 : 1 คัน

5,800,000 - - - - ส านักการช่าง

92 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตบดิน    
ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท
ปี 2562 : 3 เคร่ือง

- 63,000 - - - ส านักการช่าง

- 783 - ผ.03 (61 - 65)     



- 784 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

93 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ขนาด 3 กโิลวัตต์
ราคาเคร่ืองละ 27,500 บาท
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 27,500 - - - ส านักการช่าง

94 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น
ราคาเคร่ืองละ 11,000 บาท
ปี 2562 : 10 เคร่ือง

- 110,000 - - - ส านักการช่าง

95 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองสกดัคอนกรีต
ราคาเคร่ืองละ 59,500 บาท
ปี 2562 : 2 เคร่ือง

- 119,000 - - - ส านักการช่าง

96 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองตัดผิวคอนกรีต แบบเขน็
ราคาเคร่ืองละ 24,500 บาท
ปี 2562 : 3 เคร่ือง

- 73,500 - - - ส านักการช่าง

97 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองชั่งแบบดิจติอล
ขนาด 300 กโิลกรัม
ราคาเคร่ืองละ 11,400 บาท
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 11,400 - - - ส านักการช่าง

- 784 - ผ.03 (61 - 65)     



- 785 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

98 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
แบบบรรทุกน้ า
ราคาคันละ 2,500,000 บาท
ปี 2562 : 3 คัน

- 7,500,000 - - - ส านักการช่าง

99 แผนงานอตุสาหกรรมและการ
โยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ชนิด 10 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 8,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 240 กโิลวัตต์
แบบบรรทุกน้ า
ราคาคันละ 5,000,000 บาท
ปี 2562 : 2 คัน

- 10,000,000 - - - ส านักการช่าง

100 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเทท้าย
ราคาคันละ 1,980,000 บาท
ปี 2562 : 8 คัน

- 15,840,000 - - - ส านักการช่าง

- 785 - ผ.03 (61 - 65)     



- 786 -

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

101 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองผสมยางแอสฟัลต์
แบบเคล่ือนทีไ่ด้
ราคาชุดละ 69,000,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 69,000,000 - - - ส านักการช่าง

102 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถพ่นยาง 
ขนาดไมน่้อยกว่า 3,000 ลิตร
ราคาคันละ 4,000,000 บาท
ปี 2562 : 2 คัน

- 8,000,000 - - - ส านักการช่าง

103 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบดส่ันสะทือน ล้อแบบเหล็กคู่
ขนาดไมน่้อยกว่า 7 ตัน
ราคาคันละ 5,800,000 บาท
ปี 2562 : 1 คัน

- 5,800,000 - - - ส านักการช่าง

104 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยอ่ยกิง่ไม ้เคร่ืองยนต์ดีเซล
มกี าลังไมน่้อยกว่า 15 แรงมา้ 
มขีนาดถงับรรจกุิง่ไมท้ีย่อ่ย
ไมน่้อยกว่า 4 ลูกบาศกเ์มตร 
ราคาคันละ 6,200,000 บาท
จ านวน 1 คัน

6,200,000 - - - - ส านักการช่าง

105 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือก าจดัผักตบชวาและวัชพืช 
จ านวน 1 ล า

- 8,500,000 - - - ส านักการช่าง

- 786 - ผ.03 (61 - 65)     
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

106 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบแขนยาว
เป็นรถขดุไฮดรอลิคตีนตะขาบ
แขนขดุได้ไกลไมน่้อยกว่า 15 เมตร 
เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน

- 7,000,000 - - - ส านักการช่าง

107 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก ติดต้ังเครนไฮดรอลิค
พร้อมติดต้ังกระเช้าไฟฟ้า
สามารถยดืแขนบูมได้สูง
ไมน่้อยกว่า 30 เมตร
เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน

- 11,000,000 - - - ส านักการช่าง

108 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะเทท้าย จ านวน 1 คัน

- 1,980,000 - - - ส านักการช่าง

109 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิว้
ราคาเคร่ืองละ 10,000 บาท
จ านวน 5 เคร่ือง

- 50,000 - - - ส านักการช่าง

110 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควัน
(Thermal Fogger) สะพายไหล่
ราคาเคร่ืองละ 59,000 บาท
จ านวน 8 เคร่ือง

472,000 - - - - ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

111 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV)
ชนิดติดต้ังบนรถยนต์ 
ราคาเคร่ืองละ 900,000 บาท
ปี 2562 : 2 เคร่ือง

- 1,800,000 - - - ส านักการช่าง

112 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง หวัฉดีน้ าดับเพลิง ขนาด 2.4 นิว้
ราคาตัวละ 29,500 บาท
ปี 2562 : 5 ตัว

- 147,500 - - - ส านักการช่าง

113 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว้
ยาว 20 เมตร
ราคาเส้นละ 13,500 บาท
ปี 2562 : 20 เส้น

- 270,000 - - - ส านักการช่าง

114 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิว้
ยาว 20 เมตร
ราคาเส้นละ 16,500 บาท
ปี 2562 : 20 เส้น

- 330,000 - - - ส านักการช่าง

115 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง ขนาด 3 นิว้ 
เส้นละ 6 เมตร
ราคาเส้นละ 11,500 บาท
ปี 2562 : 18 เส้น

- 207,000 - - - ส านักการช่าง

116 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ท่อดูดน้ าดับเพลิง ขนาด 4 นิว้ 
เส้นละ 6 เมตร
ราคาเส้นละ 15,000 บาท
ปี 2562 : 4 เส้น

- 60,000 - - - ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

117 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเยน็
ราคาเคร่ืองละ 7,200 บาท
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 7,200 - - - ส านักการช่าง

118 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขบัเคล่ือนส่ีล้อ
แบบดับเบิล้แคบ
ราคาคันละ 952,000 บาท
ปี 2562 : 2 คัน

- 1,904,000 - - - ส านักการช่าง

119 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขบัเคล่ือนสองล้อ
แบบดับเบิล้แคบ
ราคาคันละ 787,000 บาท
ปี 2562 : 1 คัน

- 787,000 - - - ส านักการช่าง

120 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์
พร้อมติดต้ัง หอ้งประชุม
สภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดเชียงใหม่
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. ระบบเสียงในหอ้งประชุม
2. ระบบเสียงส าหรับงานประชุม
3. ระบบภาพในหอ้งประชุม
4. ระบบแสงสว่างบนเวที
5. ระบบควบคุมอตัโนมติั

20,000,000 - - - - ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)

แบบ ผ.03 

121 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - 2,500,000 - - - ส านักการช่างครุภณัฑ์พร้อมติดต้ัง หอ้งประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชียงใหม่
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - เกา้อีไ้ม ้จ านวน 90 ตัว
 - โต๊ะประชุม จ านวน 48 ตัว
   ขนาด 0.60x1.20x0.90 ม.
 - โต๊ะประชุม จ านวน 30 ตัว
   ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.
 - โต๊ะประชุม (ประธาน,เลขา) 
   จ านวน 4 ตัว
 - เกา้อีป้ระชุม จ านวน 12 ตัว
 - โต๊ะประชุม จ านวน 4 ตัว
   ขนาด 0.80x1.80x0.75 ม.
 - โต๊ะกลาง จ านวน 5 ตัว
 - โซฟา จ านวน 7 ตัว
   ขนาด 0.85x2.50x0.85 ม.
 - เกา้อีท้ างานทรงสูง จ านวน 4 ตัว
 - โต๊ะท างาน จ านวน 4 ตัว
 - โซฟา จ านวน 3 ตัว
   ขนาด 0.85x1.50x0.85 ม.
 - โซฟา จ านวน 4 ตัว
   ขนาด 0.85x0.85x0.85 ม.
 - โต๊ะกลม จ านวน 4 ตัว
 - ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 4 ตู้
   ขนาด 0.60x1.20x2.00 ม.
 - ตู้เกบ็ของ จ านวน 1 ตู้
 - ตู้เกบ็เอกสาร จ านวน 1 ตู้
   ขนาด 0.60x1.50x2.00 ม.
 - ตู้เกบ็เอกสาร มล้ิีนชัก
   พร้อมชั้นวาง จ านวน 1 ตู้
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
122 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจกัรยานยนต์

ขนาด 110 ซีซี 
แบบเกยีร์ธรรมดา
ราคาคันละ 40,800 บาท
ปี 2561 : 1 คัน

40,800 - - - - ส านักปลัดฯ
(ฝ่ายสถาน
สงเคราะห)์

123 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 957,000 บาท
ปี 2562 : 1 คัน

- 957,000 - - - ส านักการศึกษาฯ

124 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองบันทึกการเดินทาง
ของรถ (GPS) 
จ านวน 18 เคร่ือง
ราคาเคร่ืองละ 8,880 บาท

159,840 - - - ส านักการช่าง

125 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองซักผ้า แบบอตุสาหกรรม 
ขนาด 50 ปอนด์
ราคา 268,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 268,000 - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

126 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์
ราคา 200,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 200,000 - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

127 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เตียงนอนเหล็กถอดได้ 
มแีผงกัน้ 2 ด้าน
ขนาดกว้าง 3.5 ฟุต 
ราคา 4,500 บาท 
ปี 2563 : 40 หลัง
ปี 2564 : 10 หลัง

- - 180,000 45,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

128 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ทีน่อนฟองยางอดัล้วน 
หุม้หนังเทียมติดซิปถอดได้
ขนาดกว้าง 3.5 ฟุต
ราคาผืนละ 2,900 บาท
ปี2563 : 40 ผืน
ปี 2564 : 10 ผืน

- - 116,000 29,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

129 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เส้ือผ้าเหล็ก
บานเด่ียว แบบทึบ
ขนาดไมน่้อยกว่า 60 ซม.
ราคา 4,350 บาท
ปี 2562 : 40 ตู้
ปี 2563 : 10 ตู้

- 174,000 43,500 - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

130 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเขน็ชนิดนัง่ แบบพับได้
โครงสร้างท าด้วยสแตนเลส
ราคาคันละ 4,000 บาท
ปี 2563 : 5 คัน
ปี 2564 : 5 คัน

- - 20,000 20,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

131 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

รถเขน็ชนิดนัง่ แบบพับได้
โครงสร้างท าด้วยอลูมเินียมอลัลอยด์
ราคา 8,000 บาท
ปี 2563 : 7 คัน
ปี 2564 : 7 คัน

- - 56,000 56,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

132 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

ทีน่อนลมชนิดลอน
พืน้ทีน่อนประกอบด้วย
ลูกนวมไมน่้อยกว่า 18 ลูก
ราคา 8,000 บาท
ปี 2563 : 2 ชุด 
ปี 2564 : 2 ชุด

- - 16,000 16,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

133 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 90 กโิลวัตต์
ราคาคันละ 2,000,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน

- - - 2,000,000 - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

134 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมโคจร 
ขนาดไมต่่ ากว่า 16 นิว้
ราคา 2,280 บาท
ปี 2562 : 32 เคร่ือง

- 72,960 - - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

135 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมระบายอากาศติดผนัง
ขนาดไมต่่ ากว่า 10 นิว้
ราคาเคร่ืองละ 2,100 บาท
ปี 2562 : 6 เคร่ือง

- 12,600 - - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

136 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน พัดลมระบายอากาศติดกระจก
ขนาดไมต่่ ากว่า 8 นิว้
ราคา 1,780 บาท
ปี 2562 : 20 เคร่ือง

- 35,600 - - - ส านักปลัดฯ
(สถานสงเคราะห์

คนชราวัยทองนิเวศน)์

137 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน
ราคา 4,680 บาท
ปี 2563 : 5 ตัว

- - 23,250 - - ส านักปลัดฯ
(หอประชุม 80 พรรษา)

138 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน
แบบมพีนักพิงสูง
ราคา 3,250 บาท
ปี 2563 : 1 ตัว

- - 3,250 - - ส านักปลัดฯ
(หอประชุม 80 พรรษา)

139 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีท้ างาน
ราคา 2,850 บาท
ปี 2563 : 4 ตัว

- - 11,400 - - ส านักปลัดฯ
(หอประชุม 80 พรรษา)

140 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย
ราคา 29,000 บาท
ปี 2562 : 6 ตัว

- 174,000 - - - ส านักปลัดฯ
(หอประชุม 80 พรรษา)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

141 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
(มรีะบบฟอกอากาศ)
ขนาด 32,000 บีทียู
ราคา 42,300 บาท
ปี 2562 : 4 เคร่ือง

- 169,200 - - - ส านักการศึกษาฯ
(ศูนยเ์ยาวชน

อบจ.ชม.)

142 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงผลมลัติมเีดีย แบบสัมผัส
ราคา 1๕0,000 บาท
ปี 2562 : 10 เคร่ือง

- 1,500,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

143 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมหอ้งสมดุ
ราคา 150,000 บาท
ปี 2562 : 1 ระบบ

- 150,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

144 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นหนังสือรางเล่ือน
ราคา 80,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 80,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

145 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นวางวารสาร
ราคา 25,000 บาท
ปี 2562 : 2 ชุด

- 50,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

146 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ชั้นหนังสือ
ราคา 9,500 บาท
ปี 2562 : 4 ชุด

- 38,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

147 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน รถเขน็ ราคา 6,000 บาท
ปี 2562 : 1 คัน

- 6,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

148 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อี ้ราคา 1,500 บาท
ปี 2562 : 80 ตัว

- 120,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

149 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียง
พร้อมไมโครโฟน
ราคา 50,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 50,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

150 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์
(Ink tank Printer)
ราคา 4,300 บาท
ปี 2562 : 1 เคร่ือง

- 4,300 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแกว้ฯ)

151 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา ชุดโต๊ะพร้อมเกา้อี้
นักเรียนอนุบาล
ราคา 3,500 บาท
ปี 2563 : 20 ชุด

- - 70,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

152 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน
ราคา 22,600 บาท
ปี 2563 : 40 ชุด

- - 904,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

153 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์
ราคา 3,300 บาท
ปี 2564 : 40 ตัว

- - - 132,000 - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

154 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อีค้อมพิวเตอร์
ราคา 2,000 บาท
ปี 2564 : 40 ตัว

- - - 80,000 - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

155 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ชนิดต้ังพืน้หรือแขวน
ขนาด 48,000  บีทียู
ราคา 55,900 บาท
ปี 2562 : 4 เคร่ือง

- - 223,600 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

156 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองท าน้ าเยน็ แบบต่อท่อ
พร้อมเคร่ืองกรองน้ า
ขนาด 5 หวักอ็ก 
ราคา 35,000 บาท
ปี 2564 : 2 ชุด

- - - 70,000 - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

157 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
ดับเบิล้แค็บ
ราคา 957,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 957,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

- 797 - ผ.03 (61 - 65)     



- 798 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

158 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อดีี (LED)
แบบ Smart TV 
ขนาด 40 นิว้
ราคา 17,700 บาท
ปี 2564 : 10 เคร่ือง

- - - 177,000 - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

159 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์
(ชุดใหญ่) 
ราคา 824,630 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 824,630 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

160 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคา 30,000 บาท
ปี 2563 : 10 เคร่ือง

- - 300,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

161 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 8,000 ANSI Lumens 
ราคา 349,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 349,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

162 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมมุ 400 นิว้
ราคา 425,000 บาท
ปี 2563 : 1 จอ

- - 425,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)
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เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

163 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงผลมลัติมเีดีย แบบสัมผัส
ราคา 1๕0,000 บาท
ปี 2562 : 10 เคร่ือง

- 1,500,000 - - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

164 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
ราคา 34,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 34,000 - - - ส านักการช่าง

165 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะทาง ชนิดเดินตาม
ราคา 13,500 บาท
ปี 2562 : 2 ชุด

- 27,000 - - - ส านักการช่าง

166 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะ ชนิดไฟเบอร์กลาส
ความยาว 50 เมตร
ราคา 1,250 บาท
ปี 2562 : 2 ชุด

- 2,500 - - - ส านักการช่าง

167 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ไมส้ต๊าฟอลูมเินียมแบบชัก
ความยาว 5 เมตร
ราคา 2,500 บาท
ปี 2562 : 2  ชุด

- 5,000 - - - ส านักการช่าง

168 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยส่ืุอสารเคล่ือนที่
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
ราคา 4,500 บาท
ปี 2562 : 9 ชุด

- 40,500 - - - ส านักการช่าง

- 799 - ผ.03 (61 - 65)     



- 800 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

169 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองขยายช่องสัญญาณวิทยุ
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
ราคา 9,000 บาท
ปี 2562 : 1 ชุด

- 9,000 - - - ส านักการช่าง

170 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ ชุดอปุกรณ์ระบบกล้องติดรถยนต์ 
เพือ่ส ารวจพืน้ที่
ราคา 69,550 บาท
ปี 2563 : 2 ชุด

- - 139,100 - - ส านักการช่าง

171 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอปุกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด
ส าหรับตรวจสอบปริมาณจราจร
ราคา 400,000 บาท
ปี 2563 : 2 ชุด

- - 800,000 - - ส านักการช่าง

172 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะเทท้าย
ขนาดความจไุมน่้อยกว่า
4 ลูกบาศกเ์มตร 
ราคา 1,980,000 บาท
ปี 2562 : 2  คัน
ปี 2563 : 2 คัน

- 3,960,000 3,960,000 - - ส านักการช่าง

173 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ แบบแขนยาว
ราคา 7,000,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 1 คัน

- - 14,000,000 7,000,000 - ส านักการช่าง

- 800 - ผ.03 (61 - 65)     



- 801 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

174 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
มกี าลังไมน่้อยกว่า 90 แรงมา้
ราคา 1,100,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 1,100,000 - - ส านักการช่าง

175 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบบรรทุกน้ า จนุ้ าได้ไมน่้อยกว่า
7,000 ลิตร
ราคา 2,500,000 บาท
ปี 2563 : 1  คัน

- - 2,500,000 - - ส านักการช่าง

176 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โป๊ะเหล็ก
ราคา 3,500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ล า

- - 3,500,000 - - ส านักการช่าง

177 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง เคร่ืองเจาะ
ราคา 57,000 บาท
ปี 2563 : 4 ชุด

- - 228,000 - - ส านักการช่าง

178 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองวัดอณุหภมูิ
ราคา 5,900 บาท
ปี 2563 : 4 ชุด

- - 23,600 - - ส านักการช่าง

- 801 - ผ.03 (61 - 65)     



- 802 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

179 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมพร้อมอปุกรณ์
ราคา 5,500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณ
    ดาวเทียม (GNSS) 
    จ านวน 2 ชุด
    ประกอบด้วย
    1.1 เคร่ืองรับสัญญาณ
          ดาวเทียม GNSS 
          พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
          ส าหรับสถานีฐาน
          (Bass Station)
          จ านวน 1 ชุด
    1.2 เคร่ืองรับสัญญาณ
          ดาวเทียม พร้อมอปุกรณ์
          ประกอบส าหรับสถานี
          เคล่ือนที ่(Rover Station)
          จ านวน 2 ชุด
    1.3 เคร่ืองควบคุม
          การบันทึกขอ้มลู
          สัญญาณดาวเทียม
          GNSS จ านวน 3 ชุด
    1.4 โปรแกรมประมวลผล
          ขอ้มลูสัญญาณดาวเทียม
          GNSS จ านวน 1 ชุด

- - 5,500,000 - - ส านักการช่าง

- 802 - ผ.03 (61 - 65)     



- 803 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา 
(ต่อ)

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เคร่ืองหาพิกดัด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมพร้อมอปุกรณ์ (ต่อ)
2. กล้องส ารวจ
    แบบประมวลผลรวม
    (Total Station) 
    จ านวน 2 ชุด
3. เคร่ืองอากาศยานไร้คนขบั 
    จ านวน 1 ชุด
4. โปรแกรมประมวลผล
    ขอ้มลูภาพถา่ยทางอากาศ
    จากอากาศยานไร้คนขบั
    จ านวน 1ชุด
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์
    โน๊ตบุค๊ส าหรับงาน
    ประมวลผล จ านวน 1 ชุด

ส านักการช่าง

180 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แมข่า่ย แบบที ่1
ราคา 130,000 บาท
ปี 2563 : 1  เคร่ือง

- - 130,000 - - ส านักการช่าง

181 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่2
ราคา 30,000 บาท
ปี 2563 : 2 เคร่ือง

- - 60,000 - - ส านักการช่าง

- 803 - ผ.03 (61 - 65)     



- 804 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

182 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
แสดงผลหลายจอภาพ
ราคา 59,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 59,000 - - ส านักการช่าง

183 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kva
ราคา 5,900 บาท
ปี 2563 : 3 เคร่ือง

- - 17,700 - - ส านักการช่าง

184 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kva
ราคา 13,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 13,000 - - ส านักการช่าง

185 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี แบบ Smart TV
ขนาด 55 นิว้ 
ราคา 26,500 บาท
ปี 2563 : 3 เคร่ือง

- - 79,500 - - ส านักการช่าง

186 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟน ส าหรับหอ้งประชุม
พร้อมอปุกรณ์
ราคา 280,000 บาท
ปี 2563 : 1  ชุด

- - 280,000 - - ส านักการช่าง

- 804 - ผ.03 (61 - 65)     



- 805 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

187 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สาย ส าหรับหอ้งประชุม
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ
ราคา 7,500 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 7,500 - - ส านักการช่าง

188 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม
ราคา 11,500 บาท
ปี 2563 : 2 ตัว

- - 23,000 - - ส านักการช่าง

189 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน
ราคา 6,500 บาท
ปี 2563 : 3 ตัว

- - 19,500 - - ส านักการช่าง

190 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เกา้อี้
ราคา 2,200 บาท
ปี 2563 : 28 ตัว

- - 61,600 - - ส านักการช่าง

191 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เอกสารบานเปิดทึบผสมช่องโล่ง
ราคา 3,900 บาท
ปี 2563 : 1 ตู้

- - 3,900 - - ส านักการช่าง

192 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถา่ยภาพความร้อน
ราคา 650,000 บาท
ปี 2565 : 1 ตัว

- - - - 650,000 ส านักการช่าง

- 805 - ผ.03 (61 - 65)     



- 806 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

193 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง อปุกรณ์เตือนภยัส่วนบุคคล
ราคา 35,000 บาท
ปี 2563 : 10 ตัว
ปี 2564 : 10 ตัว
ปี 2565 : 10 ตัว

- - 350,000 350,000 350,000 ส านักการช่าง

194 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟส่องสว่าง
(Balloon Light System)
ราคา 380,000  บาท
ปี 2563 : 4 ชุด
ปี 2564 : 4 ชุด
ปี 2565 : 4 ชุด

- - 1,520,000 1,520,000 1,520,000 ส านักการช่าง

195 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง คีม ตัด ถา่ง ระบบ E-Force
ราคา 1,400,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด

- - 1,400,000 - 1,400,000 ส านักการช่าง

196 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิง ชนิดป้องกนัความร้อน
ราคา 160,000 บาท
ปี 2563 : 10 ชุด
ปี 2564 : 10 ชุด
ปี 2565 : 10 ชุด

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ส านักการช่าง

197 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองช่วยหายใจ แบบอดัอากาศ
ราคา 150,000 บาท
ปี 2563 : 10 เคร่ือง
ปี 2564 : 10 เคร่ือง
ปี 2565 : 10 เคร่ือง

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านักการช่าง
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- 807 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

198 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองกระตุกหวัใจ
ราคา 130,000 บาท
ปี 2562 : 10 เคร่ือง
ปี 2563 : 10 เคร่ือง
ปี 2564 : 10 เคร่ือง

- 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - ส านักการช่าง

199 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เคร่ืองตรวจวัดการร่ัวของกา๊ช
ราคา 220,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง
ปี 2565 : 1 เคร่ือง

- - 220,000 - 220,000 ส านักการช่าง

200 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง
หรือครุภณัฑ์อืน่

เบาะรองรับการตกจากทีสู่ง
แบบพองตัวด้วยท่ออากาศ
ราคา 1,500,000 บาท
ปี 2565 : 1 ชุด

- - - - 1,500,000 ส านักการช่าง

201 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยส่ืุอสาร
ราคา 11,800 บาท
ปี 2563 : 30 ชุด
ปี 2564 : 30 ชุด
ปี 2565 : 30 ชุด

- - 354,000 354,000 354,000 ส านักการช่าง

202 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง รถดับเพลิง
ราคา 9,000,000 บาท
ปี 2563 : 3 คัน
ปี 2564 : 3 คัน

- - 27,000,000 27,000,000 - ส านักการช่าง
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- 808 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

203 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง รถกูภ้ยัและดับเพลิง ชนิดบันไดเล่ือน
ราคา 87,000,000  บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 87,000,000 - - ส านักการช่าง

204 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกูภ้ยัเคล่ือนทีเ่ร็ว
ราคา 8,000,000  บาท
ปี 2563 : 3 คัน
ปี 2564 : 3 คัน

- - 24,000,000 24,000,000 - ส านักการช่าง

205 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะเทท้าย
ราคา 1,980,000 บาท
ปี 2562 : 2 คัน
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน

- 3,960,000 3,960,000 3,960,000 - ส านักการช่าง

206 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง ชุดผสมคอนกรีต 
(Mixing Concrete)
ราคา 2,780,000 บาท
ปี 2563 : 26 เคร่ือง

- - 72,280,000 - - ส านักการช่าง
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- 809 -

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

207 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะเทท้าย
ราคา 1,980,000 บาท
ปี 2562 : 10 คัน

- 19,800,000 - - - ส านักการช่าง

208 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถปูยางแอสฟัสท์ล้อยาง
(Asphalt paver)
ราคา 9,000,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน

- - 18,000,000 - - ส านักการช่าง

209 แผนงานอตุสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถไมก้วาดเคล่ือนทีไ่ด้ด้วยตัวเอง
ราคา 4,500,000 บาท
ปี 2562 : 1 คัน
ปี 2563 : 4 คัน

- 4,500,000 18,000,000 - - ส านักการช่าง
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- 810 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
210 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ 
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 1,025,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน

- - 2,050,000 - - ส านักการศึกษาฯ

211 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบนัง่ขบั
ราคาเคร่ืองละ 182,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 182,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

212 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้าแบบขอ้ออ่น
ราคาเคร่ืองละ 10,900 บาท
ปี 2563 : 3 เคร่ือง

- - 32,700 ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

213 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยรุะบบ VHF/FM
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
ราคาเคร่ืองละ 24,000 บาท
ปี 2564 : 4 เคร่ือง

- - - 96,000 - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

214 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่นขนาด 15 ลิตร
ราคาเคร่ืองละ 13,000 บาท
ปี 2563 : 2 เคร่ือง

- - 26,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 
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- 811 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

215 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเขน็ท าแผล
ราคาคันละ 13,500 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 13,500 ส านักการศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

216 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เยน็ ขนาดความจ ุ7 คิวบิกฟุต
ราคาเคร่ืองละ 9,400 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 9,400 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

217 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 นิว้
ราคาจอละ 15,300 บาท
ปี 2564 : 10 จอ

- - - 153,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

218 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน
ขนาด 36,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ 47,000 บาท
ปี 2563 : 4 เคร่ือง

- - 188,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

219 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขง่ มอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้ าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
ราคาเคร่ืองละ 32,100 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง
ปี 2564 : 1 เคร่ือง

- - 32,100 32,100 - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

220 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
ราคาตู้ละ 5,500 บาท
ปี 2563 : 4 ตู้

- - 22,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

221 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก
ราคาตู้ละ 7,900 บาท
ปี 2563 : 4 ตู้

- - 31,600 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

222 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์ม
ราคาตู้ละ 4,300 บาท
ปี 2563 : 3 ตู้

- - 12,900 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

223 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens
ราคาเคร่ืองละ 42,500 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 42,500 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

224 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมมุ 200 นิว้
ราคาจอละ 45,500 บาท
ปี 2563 : 1 จอ

- - 45,500 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

225 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)
ขนาด 24 ช่อง แบบที ่2
ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท
ปี 2563 : 3 เคร่ือง

- - 63,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

226 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1
ราคาเคร่ืองละ 22,000 บาท
ปี 2563 : 82 เคร่ือง

- - 1,804,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

227 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที ่2
ราคาเคร่ืองละ 23,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 23,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

228 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch)
ขนาด 24 ช่อง 
ราคาเคร่ืองละ 120,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 120,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)

229 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ อปุกรณ์กระจายการท างาน
ส าหรับเครือขา่ย (Link Load Balancer)
ราคาเคร่ืองละ 230,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 230,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.แมอ่ายฯ)
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- 814 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

230 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน
ขนาด 48,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ 55,900 บาท
ปี 2563 : 4 เคร่ือง

- - 223,600 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

231 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์ 
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 1,025,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 1,025,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

232 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ขนาด 40 นิว้ 
ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท
ปี 2564 : 10 เคร่ือง

- - - 140,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)

233 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร
ราคาเคร่ืองละ 13,000 บาท
ปี 2563 : 2 เคร่ือง

- - 26,000 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านแมง่อนฯ)
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- 815 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

234 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน
พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
และชุดโปรแกรมระบบปฏบิัติการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ 
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดต้ัง
มาจากโรงงาน (OEM) ทีม่ลิีขสิทธิ์        
ถกูต้องตามกฎหมาย
ราคาชุดละ 23,300 บาท
ปี 2563 : 10 เคร่ือง
ปี 2564 : 10 เคร่ือง

- - 233,000 233,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

235 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู
ราคาเคร่ืองละ 32,400 บาท
ปี 2563 : 10 เคร่ือง
ปี 2564 : 10 เคร่ือง

- - 324,000 324,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

236 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็ผ้า
ราคาเคร่ืองละ 16,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง
ปี 2564 : 1 เคร่ือง

- - 16,000 16,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)
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- 816 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

237 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การศึกษา จกัรอตุสาหกรรม แบบเยบ็หนัง
ราคาเคร่ืองละ 18,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง
ปี 2564 : 1 เคร่ือง

- - 18,000 18,000 - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

238 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิว้
ราคาจอละ 24,300 บาท
ปี 2563 : 3 จอ

- - 72,900 - - ส านักศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

239 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
ขบัเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 868,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน

- - 1,736,000 - - ส านักการช่าง

240 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบมชี่องว่าง
ด้านหลังคนขบั (Cab)
ราคาคันละ 829,000 บาท
ปี 2563 : 5 คัน

- - 4,145,000 - - ส านักการช่าง
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- 817 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

241 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 110 กโิลวัตต์
ขบัเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 1,025,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 1,025,000 - - ส านักการช่าง

242 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
2,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 100 กโิลวัตต์
เคร่ืองเบนซิน
แบบขบัเคล่ือน 4 ล้อ 
ราคาคันละ 1,483,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน

- - 1,483,000 - - ส านักการช่าง

243 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไฟฟ้าแบตเตอร่ี
ขนาดไมน่้อยกว่า 820 วัตต์
ราคาตัวละ 8,500 บาท
ปี 2563 : 1  ตัว

- - 8,500 - - ส านักการช่าง

244 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โรงงาน สว่านไร้สาย ขนาดไมน่้อยกว่า 18 V
ราคาตัวละ 6,000 บาท
ปี 2563 : 1 ตัว

- - 6,000 - - ส านักการช่าง

- 817 - ผ.03 (61 - 65)     



- 818 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

245 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถา่ยภาพความร้อน
(Infrared Camera)
ช่วงการวัดอยูใ่นช่วง
- 10 °C ถงึ 250 °C
ราคาตัวละ 24,200 บาท
ปี 2563 : 1 ตัว

- - 24,200 - - ส านักการช่าง

246 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองตรวจหาสายเคเบิล้อเนกประสงค์
ราคาตัวละ 23,600 บาท
ปี 2563 : 1 ตัว

- - 23,600 - - ส านักการช่าง

247 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองทดสอบการเป็นฉนวนไฟฟ้า
ราคาเคร่ืองละ 13,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 13,000 - - ส านักการช่าง

248 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองดิจติอลมลัติมเิตอร์
ราคาเคร่ืองละ 14,200 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 14,200 - - ส านักการช่าง

249 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคลมพ์มเิตอร์แบบดิจติอล
ราคาเคร่ืองละ 12,400 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 12,400 - - ส านักการช่าง

250 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองวัดการช ารุดสายไฟ
ราคาเคร่ืองละ 29,600 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 29,600 - - ส านักการช่าง
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- 819 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

251 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ตอนเดียวพร้อมหลังคาอะลูมเินียม
ราคาคันละ 686,000 บาท
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - - 1,372,000 1,372,000 ส านักการช่าง

252 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบดล้อหน้าเหล็ก
เรียบล้อหลังยาง 2 ล้อ
ขนาดไมน่้อยกว่า 12 ตัน
ราคาคันละ 4,300,000 บาท
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - - 8,600,000 8,600,000 ส านักการช่าง

253 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอริก
แบบแขนตรง มกี าลังไมน่้อยกว่า
150 แรงมา้
ราคาคันละ 2,500,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 2,500,000 2,500,000 ส านักการช่าง

254 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถตักหน้าขดุหลังขบัเคล่ือน 4 ล้อ
ราคาคันละ 3,300,000 บาท
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - - 6,600,000 6,600,000 ส านักการช่าง
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- 820 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

255 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถเกล่ียดิน
ขนาดไมน่้อยกว่า 150 แรงมา้
ราคาคันละ 7,500,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน

- - - 7,500,000 - ส านักการช่าง

256 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบดตีนแกะ
ขนาดน้อยกว่า 12 ตัน
ราคาคันละ 4,300,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน

- - - 4,300,000 - ส านักการช่าง

257 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ
ขนาดไมน่้อยกว่า 150 แรงมา้
ราคาคันละ 4,500,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน
ปี 2564 : 1 คัน

- - 4,500,000 4,500,000 - ส านักการช่าง

258 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
ราคาคันละ 2,500,000 บาท
ปี 2563 : 3 คัน
ปี 2564 : 3 คัน
ปี 2565 : 4 คัน

- - 7,500,000 7,500,000 10,000,000 ส านักการช่าง

- 820 - ผ.03 (61 - 65)     



- 821 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

259 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
ราคาคันละ 1,980,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 1,980,000 1,980,000 ส านักการช่าง

260 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ชนิด 10 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ราคาคันละ 4,500,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 4,500,000 4,500,000 ส านักการช่าง

261 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
มกี าลังไมน่้อยกว่า 130 แรงมา้
ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและทีน่ัง่
ราคาคันละ 1,028,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 3 คัน
ปี 2565 : 3 คัน

- - 2,056,000 3,084,000 3,084,000 ส านักการช่าง

- 821 - ผ.03 (61 - 65)     



- 822 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

262 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบดล้อยาง ขนาดไมน่้อยกว่า 8 ล้อ
ราคาคันละ 4,980,000 บาท
ปี 2564 : 3 คัน
ปี 2565 : 3 คัน

- - - 14,940,000 14,940,000 ส านักการช่าง

263 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
แบบกระบะเหล็ก
ราคาคันละ 1,920,000 บาท
ปี 2564 : 4 คัน
ปี 2565 : 4 คัน

- - - 7,680,000 7,680,000 ส านักการช่าง

264 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถตักแบบอเนกประสงค์
ล้อยาง (Skid Steer Loader)
ราคาคันละ 5,253,700 บาท
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - - 10,507,400 10,507,400 ส านักการช่าง

265 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถไมก้วาดเคล่ือนทีไ่ด้ด้วยตัวเอง
ราคาคันละ 4,500,000 บาท
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - - 9,000,000 9,000,000 ส านักการช่าง

- 822 - ผ.03 (61 - 65)     



- 823 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

266 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถตักล้อยาง
ขนาดไมน่้อยกว่า 90 แรงมา้
ราคาคันละ 3,400,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน

- - - 3,400,000 - ส านักการช่าง

267 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบรรทุกโมปู่น
ขนาดไมน่้อยกว่า 4 ลูกบาศกเ์มตร
ราคาคันละ 3,500,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 3,500,000 3,500,000 ส านักการช่าง

268 แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
พร้อมติดต้ัง 
ราคาชุดละ 70,000 บาท
ปี 2563 : 700 ชุด
ปี 2564 : 1,400 ชุด
ปี 2565 : 1,400 ชุด

- - 49,000,000 98,000,000 98,000,000 ส านักการช่าง

269 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไมต่่ ากว่า
110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
แบบมชี่องว่างด้านหลังคนขบั (Cab)
ราคาคันละ 829,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 829,000 829,000 ส านักการช่าง

- 823 - ผ.03 (61 - 65)     



- 824 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

270 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า 
100 กโิลวัตต์ เคร่ืองเบนซิน
แบบขบัเคล่ือน 4 ล้อ
ราคาคันละ 1,483,000 บาท
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - - 1,483,000 1,483,000 ส านักการช่าง

271 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า
170 กโิลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก
ราคาคันละ 1,920,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ส านักการช่าง

272 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า
ราคาคันละ 2,500,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการช่าง

- 824 - ผ.03 (61 - 65)     



- 825 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

273 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผลิตน้ าด่ืม ขนาด 1,000 ลิตร/ชม.
ราคาคันละ 6,200,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ส านักการช่าง

274 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าไฟฟ้า
ราคาคันละ 3,200,000 บาท
ปี 2563 : 1 คัน
ปี 2564 : 1 คัน
ปี 2565 : 1 คัน

- - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ส านักการช่าง

275 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าฉกุเฉนิ
(Balloon Light)
ราคาเคร่ืองละ 150,000 บาท
ปี 2563 : 3 เคร่ือง
ปี 2564 : 3 เคร่ือง
ปี 2565 : 3 เคร่ือง

- - 450,000 450,000 450,000 ส านักการช่าง

276 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เคร่ืองชั่งแบบดิจติอล
ราคาเคร่ืองละ 14,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 14,000 - - ส านักการช่าง

- 825 - ผ.03 (61 - 65)     



- 826 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

277 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า
110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
แบบมชี่องว่างด้านหลังคนขบั (Cab)
ราคาคันละ 829,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 1,658,000 1,658,000 1,658,000 ส านักการช่าง

278 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไมต่่ ากว่า
110 กโิลวัตต์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
แบบดับเบิล้แค็บ
ราคาคันละ 1,025,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 2,050,000 2,050,000 2,050,000 ส านักการช่าง

279 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ
แบบกระบะเทท้าย
ราคาคันละ 1,980,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ส านักการช่าง

- 826 - ผ.03 (61 - 65)     



- 827 -

เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

280 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
มกี าลังไมน่้อยกว่า 130 แรงมา้
ชนิด 4 ล้อ พร้อมโครงหลังคาและทีน่ัง่
ราคาคันละ 1,028,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 2,056,000 2,056,000 2,056,000 ส านักการช่าง

281 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า
ราคาคันละ 2,500,000 บาท
ปี 2563 : 8 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 20,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักการช่าง

282 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า
พร้อมเคร่ืองพ่นหมอกน้ า 
ราคาคันละ 7,600,000 บาท
ปี 2563 : 3 คัน
ปี 2564 : 3 คัน
ปี 2565 : 3 คัน

- - 22,800,000 22,800,000 22,800,000 ส านักการช่าง

283 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ
ราคาคันละ 4,500,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ส านักการช่าง

- 827 - ผ.03 (61 - 65)     
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

284 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ แบบแขนยาว
ราคาคันละ 7,000,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ส านักการช่าง

285 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือก าจดัผักตบชวาและวัชพืช
ราคาล าละ 13,000,000 บาท
ปี 2563 : 1 ล า
ปี 2564 : 1 ล า
ปี 2565 : 1 ล า

- - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ส านักการช่าง

286 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรืออะลูมเินียมท้องแบน
ราคาล าละ 1,000,000 บาท
ปี 2563 : 2 ล า
ปี 2564 : 2 ล า
ปี 2565 : 2 ล า

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักการช่าง

287 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถสุขาเคล่ือนที่
ราคาคันละ 8,500,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ส านักการช่าง

288 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยอ่ยกิง่ไม้
ราคาคันละ 6,175,000 บาท
ปี 2563 : 2 คัน
ปี 2564 : 2 คัน
ปี 2565 : 2 คัน

- - 12,350,000 12,350,000 12,350,000 ส านักการช่าง

- 828 - ผ.03 (61 - 65)     
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

289 ครุภณัฑ์ ชุดปรับเกรดถนน ประกอบด้วย - - 28,760,000 28,760,000 28,760,000 ส านักการช่าง

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ ขนาดไมน่้อยกว่า
150 แรงมา้ จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถเกล่ียดิน ขนาดไมน่้อยกว่า
180 แรงมา้ จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถบดล้อหน้าเหล็กเรียบล้อหลังยาง
2 ล้อ ขนาดไมน่้อยกว่า 12 ตัน
จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ
ขนาดไมน่้อยกว่า 150 แรงมา้
จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ า
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
จ านวน 1 คัน 
รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
จ านวน 2 คัน 
ราคาชุดละ 28,760,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

- 829 - ผ.03 (61 - 65)     
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เปา้หมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บญัชีครุภณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณ

แบบ ผ.03 

290 ครุภณัฑ์ ชุดขดุลอกแหล่งน้ า ประกอบด้วย - - 16,560,000 16,560,000 16,560,000 ส านักการช่าง

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบแบบแขนยาว 
ขนาดไมน่้อยกว่า 160 แรงมา้ 
จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์กอ่สร้าง รถขดุตีนตะขาบ ขนาดไมน่้อยกว่า
150 แรงมา้ จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์เกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขบัเคล่ือน 4 ล้อ
ขนาดไมน่้อย 85 แรงมา้ จ านวน 1 คัน

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบกระบะเทท้าย
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า
6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไมต่่ ากว่า 170 กโิลวัตต์
จ านวน 2 คัน 
ราคาชุดละ 16,560,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด
ปี 2564 : 1 ชุด
ปี 2565 : 1 ชุด

291 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5
พร้อมอปุกรณ์
ราคาเคร่ืองละ 8,000 บาท
ปี 2562 : 500 เคร่ือง
ปี 2563 : 500 เคร่ือง
ปี 2564 : 500 เคร่ือง
ปี 2565 : 500 เคร่ือง

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองแผนฯ/
ส านักการช่าง

49,549,520 212,770,460 567,406,830 453,960,500 364,633,400รวม

แผนงานอตุสาหกรรม
และการโยธา

- 830 - ผ.03 (61 - 65)     
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ส่วนที ่ 4  

การติดตามและประเมินผล 

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

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

การติดตาม คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน 
การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการควบคุมการด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค  

การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลัง 
ที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว     

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  

๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน  
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน  
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน  
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน  
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน  
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน  
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(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน  
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน  
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน  
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  

๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการ ผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน  
๕. โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย 

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน  
(๒) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน  
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

 มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน  
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน  
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ๕ คะแนน 
(6) โครงการความสอดคล้องกับ Thailand ๕๐๕ คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 

 มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน  

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน  
(๑๑) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน  
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน 
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน 

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย 

 
 
 
 
 
 



- 835 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 836 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 837 - 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล : รายงานฉบับสมบูรณ์ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

ยุทธศาสตร ์
 

ผลการด าเนินการ 

ต้ังไว้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี2561)* 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ** 
ปี 2561 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  319  766,640,500  202 428,312,460 

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 25  104,100,000  17 57,531,000 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15  54,300,000  10 32,300000 

4. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี  
    และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  4  49,223,600  4 33,554,600 

5. ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชวีติ 67  215,469,700  61 133,294,670 

6. ด้านการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและ 
    การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 15  114,900,000  14 105,284,000 

7. ด้านการพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 72  250,447,240  63 90,571,808 

รวม 517 1,555,081,040 371 880,848,538 

คิดเป็นร้อยละ 71.9 56.72 
* แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ในปีงบประมาณ 2561 รวม 5 เล่ม  
** จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย พ.ศ.2561 จ านวน 237 โครงการ, จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 11 โครงการ , 
โครงการต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 123 โครงการ รวมทั้งสิ้น 371 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟแสดง 
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ 
ทีไ่ด้รับการจัดสรร 

งบประมาณ 
ในปี 2561 

 ตามยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อบจ.เชียงใหม่ 
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ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการ
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พร้อม
คณะท างานฯ ได้สุ่มตัวอย่างโครงการจากแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 6 โครงการ กระจายตามพ้ืนที่ 3 โซน ทางภูมิศาสตร์ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง จ านวน 3 ครั้ง คณะท างานฯ ได้ท าการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ และทุกพ้ืนที่มีผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ
เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ท าให้คณะท างานฯ ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะ 
ในโครงการต่อไป 

การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ครั้งท่ี 1  
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง

ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชด าริดอยด า บ้านกองลม หมู่ที่ 10 ต าบลเมืองแหง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ในโซนที่ 2) หลังจากลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว คณะท างานฯ ได้พบ
จุดส าคัญของความต่อเนื่องในโครงการและมองเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาต่อยอดของโครงการนี้ และ
ประกอบกับศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะท างานฯ จึง น าเสนอข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาต่อยอดระยะยาว และบูรณาการการท างานในหลายยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส าหรับการพัฒนาโครงการต่อยอดในอนาคต ควรมีการวางแผนระยะยาว เพ่ือด าเนินการเป็น 
“ชุดโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโครงการในพระราชด าริดอยด า” โดยเป็นชุดโครงการที่บูรณาการ
กับยุทธศาสตร์อื่นๆ ในแผนฯ และประกอบไปด้วยกิจกรรมภายใต้แผนนั้นๆ เช่น 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน: เป็นโครงการเพื่อพัฒนาเส้นทาง หรือสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัดผ่านพ้ืนที่ บ้านกองลม หมู่ที่ 10 อ าเภอสะเมิง และโครงการ
ในพระราชด าริดอยด า ซึ่งจ าเป็นต้องเป็นถนนที่ได้มาตรฐาน แข็งแรง และนอกจาก 
จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนแล้ว ยังมีอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมให้แก่นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางโครงการในพระราชด าริดอยด า  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว: เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ควรพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สามารถเดินทางและท่องเที่ยว 
ได้ทุกวัน โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีโครงการในพระราชด าริดอยด า เช่น การเสนอ
รูปแบบการท่องเที่ยวเป็น Package การท่องเที่ยว 1 วัน 2 วัน หรือ 3 วัน และเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเพ่ือศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ควรส่งเสริม
และสนับสนุน ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมเติม เช่น การขายของที่ระลึก การเปิดร้านอาหาร 
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ๆ นั้น อาจต้องอาศัยความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์จากสิ่งแวดล้อมระหว่าง 
เส้นทาง เป็นเครื่องมือ หรือเป็นตัวชักจูงให้นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชม หรือจับจ่าย 
ใช้สอยของที่ระลึก อาหาร หรือการถ่ายภาพ โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด  

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น:
ศาสนา โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตลอดจนวัฒนธรรม จารีตประเพณี ของชุมชุม
ระหว่างเส้นทางที่ได้พัฒนาดังกล่าว สามารถน ามาพัฒนาและจัดรูปแบบการท่องเที่ยว
ให้น่าสนใจ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ท าโฮมสเตย์
เพ่ือเพ่ิม รายได้อีกทางหนึ่ง 

 
การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ครั้งที่ 2 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง

ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 โครงการ คือ  
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการบริหารและการบริการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก  
3. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4  

ต าบลแม่คะ เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ส าหรับในภาคเช้า คณะท างานฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการ ที่ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมขี้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ได้แก่ 

1. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านค่าบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะค่าเดินทางและ 
การเข้าฝึกอบรม 

2. อัตราการ Turn Over ของบุคลากรโรงเรียนอยู่ในระดับสูง ทั้งครู และเจ้าหน้าที่  
อยากให้ อบจ หาวิธีการจ้างเหมาอาจารย์เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ธุรการ 
พัสดุและการเงิน และครูสอนคณิตศาสตร์  

3. ด้านการป้องกันสาธารณภัย โดยอาจมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการบรรเทา 
สาธารณภัย เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว เป็นต้น  

ส าหรับโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม. 3005 บ้านหนองบัวค า หมู่ที่ 4 ต าบลแม่คะ 
เชื่อมบ้านโป่งถืบใน หมู่ที่ 15 ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากถนนเดิม ถนนลาดยางมีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมา
ของราษฎรผู้ใช้เส้นทางเป็นประจ า อย่างไรก็ตามหลังจากมีการก่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ยังคงมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้  
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1. ถนนมีความกว้างเดินทางไปมาสะดวก แต่ยังไม่มีใหล่ถนน ซึ่งในส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของ อบจ. ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหารือกับ อบจ. เพื่อหาหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยสามารถด าเนินการพร้อมกับการสร้างถนนได้ในอนาคต  

2. ควรมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือขยายผลให้ถนนมีความยาวมากข้ึน สามารถเดินทางไปมาระหว่าง
หมู่บ้านกันได้มากยิ่งข้ึน  

3. ชาวบ้านอยากให้ถนนเส้นนี้เชื่อมต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรประสานงานกับ อบจ. เพื่อน าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
เช่น อ าเภอ อบต. เป็นต้น 

 
การตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ครั้งท่ี 3 
คณะท างานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ท าการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่จริง

ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 จ านวน 2 โครงการ คือ  
1. โครงการบริหารจัดการโรงงานท า ปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจืดเชียงใหม่ บ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ต าบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้)  
เชื่อมบ้านวิเวก หมู่ที่ 8 (หลัง ม.แม่โจ้) ต าบลหนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ (ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน) 

คณะท างานได้เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการบริหารจัดการโรงงานท าปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้  ณ บ้านป่าตึงน้อย 
หมู่ที่ 1 ต าบลป่าป้อง อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน 
ศักยภาพในการผลิตของโรงงาน อีกทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีการตรวจเยี่ยม
โรงงานการจัดการขยะมูลฝอยอีกด้วย จากการประชุมพูดคุยและเยี่ยมโรงงาน คณะท างานฯ ได้ข้อสรุป 
ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม ดังต่อไปนี้ 

1. มีความคลาดเคลื่อนในการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยสามารถด าเนินการและ 
พัฒนาการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ได้  

2. ปริมาณขยะที่เข้าสู่โรงงานต่อวันค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจัดการขยะ
ของโรงงาน โดยผู้ด าเนินงานอาจต้องมีการส ารวจปริมาณขยะ และความต้องการในการ
จัดการขยะของทุกพ้ืนที่ เพื่อปรับการบริหารจัดการขยะให้เป็นไปตามความเหมาะสม  

3. ควรปรับการด าเนินงานตามโครงการ โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมเข้าไปในแผน โดยเฉพาะกิจกรรม
ด้านการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ และการท าเชื้อเพลิง เพ่ือให้ตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายของ
โครงการที่ก าหนดไว้ 
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ส าหรับโครงการรปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณข้างศูนย์วิจัย
และพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ คณะท างานฯ ได้สุ่มประเมินความพึงพอใจของผู้ได้รับประโยชน์  
โดยมีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 48 คน โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนผู้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจ า 
หลังจากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมินโครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสร้างความสุขสบายให้กับประชาชน 
ในการใช้รถใช้ถนน อย่างไรก็ตามเพ่ือการพัฒนาในอนาคต คณะท างานฯ ได้มขี้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

1. ถึงแม้ว่าถนนได้ปรับปรุงผิวจราจรไปตามโครงการบ้างแล้ว แต่ในบางช่วงยังคงไม่ได้รับ 
การปรับปรุงพัฒนา อย่างไรก็ตามถนนเส้นนี้เป็นเส้นตรงยาวและมีสะพานข้ามคลอง  
ซึ่งเกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น อบจ. จึงควรสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงถนนเส้นนี้ทั้งสาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงคอสะพานควรปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบและอาจติดป้ายสัญลักษณ์  
ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสังเกตุได้ขณะขับข่ีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่ใช่ประโยชน์เพียงแต่ประชาชน 
ในพ้ืนที่เท่านั้น แต่ถนนเส้นนี้ยังมีประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ยังคงใช้ถนนเส้นนี้อย่างต่อเนื่อง  
เช่น นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

2. เนื่องด้วยอ าเภอสันทรายถูกประกาศให้เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ (ก.ช.ภ.อ. สันทราย)  
โดยพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จ านวน 1 ต าบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองหาร หมู่ที่ 8 
บ้านวิเวก หมู่ที่ 10 บ้านเกษตรใหม่ และหมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสที่ อบจ. สามารถลงไปสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาถนนเส้นดังกล่าวให้ได้มาตรฐาน และให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
ในระยะยาว ลดอุบัติเหตุ ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และการ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรไม่เกิดความเสียหาย  

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีดังนี้ 
1. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีการด าเนินการ

ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานการจัดท าแผนครบถ้วนทุกขั้นตอน  
ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนามีคุณภาพและสามารถบรรจุโครงการที่เป็นความต้องการ  
และเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงควรส่งเสริม
บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งภายใต้ช่องทางและรูปแบบที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนา
ช่องทางและรูปแบบใหม่ๆ ให้ ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมต่อการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่าง หลากหลายและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



- 842 - 
 

2. ควรปรับปรุงระบบการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายในองค์กรให้เป็นการท างานเชิงรุก
มากยิ่งขึ้น ทั้งในมิติการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ และมิติการติดต่อประสานงานกับ 
หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะประเด็นการก ากับติดตามการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือลดปัญหาความล่าช้าในการด าเนินงาน 

3. ควรพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นด้วยเป้าหมายให้บุคคลท้องถิ่นมีศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนั้น การพัฒนามาตรฐานกลางที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารงานบุคคล การสร้างความเป็นมืออาชีพให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ของ งาน และพัฒนาทักษะให้สามารถปฏิบัติงานในโครงการที่รับผิดชอบได้ 
อย่างเต็มความสามารถ 

 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในแต่ละพ้ืนที่ควรมาให้อย่างน้อย  
1 โครงการต่อ 1 ท้องถิ่นต่อปีงบประมาณ 

1.2 ควรมีการกระจายงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานไปยังท้องถิ่น 
ก่อสร้างถนนต่าง ๆ ที่เป็นเส้นทางต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

1.3 ควรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ สนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนต่างๆ  
ที่เป็นเส้นทางลัด ทางเลี่ยงเมือง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการระบายความแออัดของการจราจร 
ในเขตชุมชนเมือง และยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้า 

1.4 ควรมีการสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนส าหรับรถจักรยาน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
การสร้างวัฒนธรรมการใช้รถจักรยานภายในเขตชุมชน  

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ควรจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยอาจใช้นโยบาย 1 อ าเภอ  

1 แหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
รวมไปถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติ 

2.2 ควรมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนท้องถิ่น โดยอาจจะ
พิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 
สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่น ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  
โดยใช้พ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นสถานที่จัดกิจกรรม หรือจัดงานแสดงต่างๆ ซึ่งจะช่วยดึงดูด 
ความสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 

2.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิตและการบริหาร
จัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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2.4 ควรสนับสนุนงบประมาณในการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นต่างๆได้พัฒนา คุณภาพผลิตภัณฑ์
ของแต่ละท้องถิ่นให้มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการสร้างจุดขายในการจ าหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 
อย่างแพร่หลาย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้คนในชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน 

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมีการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน 
3..2 ควรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะของชุมชน

ตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ควรรณรงค์ปลูกจิตส านึกในท้องถิ่นให้กับเด็ก เยาวชนและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วม 

ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
มาจนถึงปัจจุบัน 

4.2 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ ได้เรียนรู้ ความส าคัญถึงคุณค่า
ของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
อันจะสร้างความภูมิใจ และจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

4.3 ควรมีการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 
โดยมีการรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ที่มีคุณค่า รวมไปจนถึงองค์ความรู้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร หรือข้อมูล
จากผู้รู้ และปราชญ์ชาวบ้าน 

4.4 ควรบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ หมุนเวียน 
สลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม Road Show ตามงานหรือเทศกาลต่างๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะมีลักษณะแตกต่าง
ออกไปตามสภาพพ้ืนที่ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.1 ควรสนับสนุนการจัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆในลักษณะและรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้อง 

กับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรช่างไม้ ช่างเหล็ก และช่างประดิษฐ์ ฯลฯ 
5.2 ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพ 

5.3 ควรสนับสนุนในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการตลาด การผลิตและการบริหาร
จัดการให้แก่กลุ่มเกษตรกรครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
6.1 ในช่วงปิดภาคเรียนควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนต้านยาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่  

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์
นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม และโทษภัยของยาเสพติด เป็นต้น 

6.2 ควรสนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับท้องถิ่น ต่างๆ อาทิ ถัง
ดับเพลิง คีมตัดถ่าง และรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
7.1 ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมาย หลักประชาธิปไตย

หลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

7.2 ควรบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการสนับสนุน 
การจัดจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทีส่อดคล้องกับภารกิจในด้านการกระจายอ านาจ  
และธรรมาภิบาลของท้องถิ่น ผู้บริหารควรมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะ เยี่ยมเยียนประชาชน  
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 




