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โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ - - - - 265 133,282,600      82 50,442,700       58 42,097,000       405 225,822,300       
แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ - - - - 20 10,000,000        20 20,000,000       20 20,000,000       60 50,000,000         

- - - - 285 143,282,600      102 70,442,700      78 62,097,000      465 275,822,300      

แผนงานที่ 2.3 การศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

- ผ.๐2 โครงการ อบจ.เชียงใหม่ - - - - 4 2,000,000          3 2,219,000         3 2,219,000         10 6,438,000           

- - - - 4 2,000,000          3 2,219,000        3 2,219,000        10 6,438,000          

- - - - 289 145,282,600      105 72,661,700      81 64,316,000      475 282,260,300      

ครุภัณฑ์ (ผ.03)  จ านวน 33 รายการ

รวมทั้งสิน้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)  เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงใหม่

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

รวม

ครุภัณฑ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

8,100,000

รวม 5 ปี
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ปี 2565

- - 8,100,000 - -

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2. การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทนุ สู่สากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 290 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6 ประจ าปงีบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 2 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0113  
บ้านหนองแบน หมู่ที่ 6
เชื่อมบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภี
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 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

4 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 3 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

5 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

6 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0085
บ้านต้นแหนหลวง หมู่ที่ 1
ต าบลท่าวงัพร้าว
เชื่อมบ้านดงก  า หมู่ที่ 7
ต าบลทุ่งสะโตก
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 380 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 4 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

7 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านป่าไม้ หมู่ที่ 10
ต าบลออนกลาง
(เขต อบต.ออนกลาง)
อ าเภอแม่ออน
เชื่อมบ้านแพะ หมู่ที่ 10
ต าบลออนใต้ 
(เขต ทต.ออนใต้)
อ าเภอสันก าแพง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

8 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านออนกลางใต้ หมู่ที่ 9
ต าบลออนกลาง
(เขต อบต.ออนกลาง)
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 2 หมู่ที่ 2
ต าบลบ้านสหกรณ์
(เขต อบต.บ้านสหกรณ์)
อ าเภอแม่ออน
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 5 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 6 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

9 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านออนกลางใต้ หมู่ที่ 9
ต าบลออนกลาง
(เขต อบต.ออนกลาง)
เชื่อมบ้านออนหลวย หมู่ที่ 6
ต าบลออนเหนือ
(เขต อบต.ออนเหนือ)
อ าเภอแม่ออน
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

10 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 340 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 6 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 7 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

11 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 340 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

12 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 340 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 7 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 8 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

13 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0086
บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6
ต าบลทุ่งต้อม
อ าเภอสันป่าตอง
เชื่อมบ้านทุ่งแพ่ง หมู่ที่ 11
ต าบลหนองตอง
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 375 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

14 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 260 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 8 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 9 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

15 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 325 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

16 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 325 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 9 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 10 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

17 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0045
บ้านต้นโชค หมู่ที่ 9
ต าบลสันทราย
อ าเภอพร้าว
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 325 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

18 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 10 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 11 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

19 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0078
บ้านกอสะเลียม หมู่ที่ 8
เชื่อมบ้านโป่ง หมู่ที่ 11
ต าบลบวกค้าง
อ าเภอสันก าแพง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

20 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
เชื่อมบ้านเกษตรใหม่ หมู่ที่ 10
ต าบลหนองหาร
(เขต ทม.แม่โจ)้
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 410 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 11 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 12 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

21 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองหาร หมู่ที่ 7
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
เชื่อมบ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12
ต าบลแม่แฝกใหม่
(เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 410 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

22 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0061
บ้านโป่ง หมู่ที่ 2
เชื่อมบ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน 
หมู่ที่ 7 ต าบลแม่แฝก
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 310 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 12 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 13 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

23 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

24 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สายทาง ชม.ถ.1-0023
บ้านโป่งแยงนอก หมู่ที่ 2
เชื่อมบ้านผานกกก หมู่ที่ 9
ต าบลโป่งแยง
อ าเภอแม่ริม
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 335 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 13 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 14 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

25 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 290 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

26 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 290 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 14 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 15 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

27 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านต้นเฮือด หมู่ที่ 8
ต าบลบ้านแหวน
(เขต ทต.บ้านแหวน)
เชื่อมบ้านต้นง้ิว หมู่ที่ 2
ต าบลสันผักหวาน
(เขต ทต.สันผักหวาน)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 310 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

28 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านออนหลวย หมู่ที่ 7
ต าบลออนเหนือ
(เขต อบต.ออนเหนือ)
เชื่อมบ้านออนกลางเหนือ หมู่ที่ 11
ต าบลออนกลาง
(เขต อบต.ออนกลาง)
อ าเภอแม่ออน
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 15 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 16 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

29 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านศรีวงัธาร หมู่ที่ 8 
ต าบลป่าไผ่ 
(เขต ทต.ป่าไผ่)
เชื่อมบ้านแม่ฮักพัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองแหย่ง
(เขต ทต.หนองแหย่ง)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 345 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

30 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองมะจบั หมู่ที่ 1
ต าบลแม่แฝก
(เขต ทต.แม่แฝก)
อ าเภอสันทราย
เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3
ต าบลขี้เหล็ก
(เขต ทต.จอมแจง้) 
อ าเภอแม่แตง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 425 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 16 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 17 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

31 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท่ายาว หมู่ที่ 11 
ต าบลป่าไผ่ 
(เขต ทต.ป่าไผ่)
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 425 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

32 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านโปง หมู่ที่ 6
ต าบลป่าไผ่ 
(เขต ทต.ป่าไผ่)
เชื่อมบ้านวเิวก หมู่ที่ 8
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 17 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 18 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

33 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านขัวมุง หมู่ที่ 4
ต าบลแม่แฝกใหม่
(เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว)
อ าเภอสันทราย
เชื่อมบ้านดงใต้ หมู่ที่ 5
ต าบลสันโป่ง 
(เขต ทต.สันโป่ง)
อ าเภอแม่ริม
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 425 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

34 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านป่าป๋อ หมู่ที่ 12
ต าบลแม่แฝกใหม่
(เขต ทต.เจดีย์แม่ครัว)
อ าเภอสันทราย
เชื่อมบ้านดงใต้ หมู่ที่ 5
ต าบลสันโป่ง
(เขต ทต.สันโป่ง)
อ าเภอแม่ริม
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 425 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 18 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 19 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

35 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านวเิวก หมู่ที่ 8
ต าบลหนองหาร
(เขต ทต.หนองหาร)
เชื่อมบ้านแม่โจ ้หมู่ที่ 4
ต าบลหนองหาร
(เขต ทม.แม่โจ)้
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 425 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

36 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านช่างค าน้อย หมู่ที่ 4
ต าบลบ้านแหวน
(เขต ทต.บ้านแหวน)
เชื่อมบ้านละโว ้หมู่ที่ 1
ต าบลหนองแก๋ว 
(เขต ทต.หนองแก๋ว)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 19 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 20 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

37 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านโขงขาว หมู่ที่ 2
ต าบลบ้านแหวน
(เขต ทต.บ้านแหวน)
เชื่อมบ้านศาลา หมู่ที่ 2
ต าบลน้ าแพร่
(เขต ทต.น้ าแพร่พัฒนา)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 360 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

38 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่ หมู่ที่ 8
ต าบลหนองแหย่ง
(เขต ทต.หนองแหย่ง)
เชื่อมบ้านหนองก้นครุ หมู่ที่ 5
ต าบลเมืองเล็น 
(เขต ทต.เมืองเล็น)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 420  เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 20 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 21 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

39 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5
ต าบลหนองแหย่ง
(เขต ทต.หนองแหย่ง)
อ าเภอสันทราย
เชื่อมบ้านทุ่งกอลาน หมู่ที่ 10
ต าบลลวงเหนือ
(เขต ทต.ลวงเหนือ)
อ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

40 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท้าวผายู หมู่ที่ 3
ต าบลสันผักหวาน
(เขต ทต.สันผักหวาน)
อ าเภอหางดง
เชื่อมบ้านท่าใหม่อิ หมู่ที่ 5
ต าบลป่าแดด
(เขต ทต.ป่าแดด)
อ าเภอเมืองเชียงใหม่
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 325 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 21 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 22 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

41 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านใหม่แม่ป่าขาง หมู่ที่ 10
ต าบลออนเหนือ
(เขต อบต.ออนเหนือ)
เชื่อมบ้านสหกรณ์ 3 หมู่ที่ 3
ต าบลบ้านสหกรณ์
(เขต อบต.บ้านสหกรณ์)
อ าเภอแม่ออน
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

42 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านพัฒนาทรายแก้ว หมู่ที่ 13
ต าบลป่าไผ่
(เขต ทม.แม่โจ)้
เชื่อมสหกรณ์นิคม
บ้านพัฒนาทรายแก้ว หมู่ที่ 13
ต าบลป่าไผ่
(เขต ทต.ป่าไผ่)
อ าเภอสันทราย
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 285 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 22 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 23 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

43 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3
ต าบลทุ่งรวงทอง
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง)
อ าเภอแม่วาง
เชื่อมบ้านพนัง หมู่ที่ 10
ต าบลยางคราม
(เขต ทต.ยางคราม)
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 409 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

44 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองแก๋ว หมู่ที่ 8
ต าบลหนองแก๋ว
(เขต ทต.หนองแก๋ว)
เชื่อมบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 1
ต าบลหารแก้ว
(เขต ทต.หารแก้ว)
อ าเภอหางดง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 327 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 23 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 24 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

45 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านร้องธาร หมู่ที่ 5
ต าบลบ้านแม
(เขต ทต.บ้านแม)
เชื่อมบ้านป่าลาน หมู่ที่ 2
ต าบลทุ่งสะโตก
(เขต ทต.ทุ่งสะโตก)
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 330 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

46 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 3 
ต าบลบ้านแม
(เขต ทต.บ้านแม)
อ าเภอสันป่าตอง
เชื่อมบ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 1
ต าบลดอนเปา
(เขต อบต.ดอนเปา)
อ าเภอแม่วาง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 327 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 24 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 25 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

47 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2
ต าบลบ้านกลาง
(เขต ทต.บ้านกลาง)
เชื่อมบ้านร้อง หมู่ที่ 8
ต าบลยุหวา่
(เขต ทต.ยุหวา่)
อ าเภอสันป่าตอง
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4.50 เมตร 
ยาว 363 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

48 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 333 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 25 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 26 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

49 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20  
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ)  
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านหนองห่ายสามัคคี 
หมู่ที่ 13 ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 331 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

50 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งปุย หมู่ที่ 3 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
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 413 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 26 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 27 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

51 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองเหียง หมู่ที่ 2 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านไร่บวกบง หมู่ที่ 26 
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 6 เมตร 
ยาว 283 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

52 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยรากไม้บน หมู่ที่ 9 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
เชื่อมบ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข)
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 411 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 27 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 28 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

53 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 
ต าบลทุ่งรวงทอง 
(เขต อบต.ทุ่งรวงทอง) 
อ าเภอแม่วาง 
เชื่อมบ้านพนัง หมู่ที่ 10 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม) 
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 410 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

54 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
เชื่อมบ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 235 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 28 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 29 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

55 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันหิน หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
เชื่อมบ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
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 336 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

56 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยม่วงฝ่ังขวา หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 394 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 29 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 30 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

57 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 273 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

58 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 10 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
เชื่อมบ้านแท่นค า หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 273 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 30 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 31 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

59 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหม่อังครักษ์ หมู่ที่ 15 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
เชื่อมบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 274 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

60 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านท่าโชค หมู่ที่ 10 
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 6 เมตร 
ยาว 200 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 31 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 32 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

61 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหม่สันตึง หมู่ที่ 8 
ต าบลข่วงเปา 
(เขต อบต.ข่วงเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านวงัสะแกง หมู่ที่ 3 
ต าบลหนองล่อง 
(เขต ทต.หนองล่อง) 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 294 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

62 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านนากบ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 392 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 32 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 33 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

63 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลแม่สอย (เขต ทต.แม่สอย) 
เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 318 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

64 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านแท่นค า หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 324 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 33 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 34 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

65 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 398 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

66 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านน้ าตกแม่กลาง หมู่ที่ 20 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านขุนวาง หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่วนิ 
(เขต อบต.แม่วนิ) 
อ าเภอแม่วาง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 323 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 34 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 35 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

67 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยห้า หมู่ที่ 11 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 404 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

68 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสบแจม่ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9  
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 382 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 35 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 36 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

69 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านบวกห้า หมู่ที่ 18 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 382 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

70 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่เต๊ียะ หมู่ที่ 3 
ต าบลดอยแก้ว 
(เขต ทต.ดอยแก้ว) 
เชื่อมบ้านแม่เต๊ียะใต้ หมู่ที่ 14 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 398 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 36 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 37 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

71 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่ 8 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่เทย หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ตืน 
(เขต อบต.เวยีงแก้ว) 
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 397 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

72 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปลง 4 หมู่ที่ 3 
ต าบลมืดกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
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 5 เมตร 
ยาว 330 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 37 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 38 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

73 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดอยเต่าใต้ หมู่ที่ 10 
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 404 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

74 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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 5 เมตร 
ยาว 338 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 38 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 39 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

75 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 
ต าบลอมก๋อย 
(เขต อบต.อมก๋อย) 
เชื่อมบ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 7 
ต าบลนาเกียน 
(เขต อบต.นาเกียน) 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 273 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

76 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ.1-0059 
บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 
เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 233 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 39 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 40 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

77 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ 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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 412 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

78 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยมะควดั หมู่ที่ 12 
ต าบลแม่สอย 
(เขต ทต.แม่สอย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองปลาสะวาย หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 318 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 40 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 41 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

79 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 398 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

80 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านหนองเขียด หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 393 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 41 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 42 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

81 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านข่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 300 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

82 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโฮงมะค่า หมู่ที่ 16 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 2 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าข้าม) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 264 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 42 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 43 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

83 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านบ่อสลี หมู่ที่ 6 
ต าบลบ่อสลี 
(เขต อบต.บ่อสลี) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 
ต าบลกองก๋อย 
(เขต อบต.กองก๋อย) 
อ าเภอสบเมย 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 319 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

84 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงด า หมู่ที่ 5 
ต าบลฮอด 
(เขต อบต.ฮอด) 
เชื่อมบ้านตาลใต้ หมู่ที่ 3 
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 5 เมตร 
ยาว 336 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 43 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 44 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

85 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง) 
เชื่อมบ้านกองปะ หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อสลี 
(เขต อบต.บ่อสลี) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 329 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

86 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านไร่ หมู่ที่ 2 
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 398 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 44 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 45 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

87 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดงมะนะ หมู่ที่ 6 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต อบต.ท่าเด่ือ) 
เชื่อมบ้านผาจกุ 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 6 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

88 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยริน หมู่ที่ 6 
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 5 เมตร 
ยาว 332 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 45 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 46 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

89 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 
ต าบลยุหวา่ 
(เขต ทต.ยุหวา่) 
เชื่อมบ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านกลาง 
(เขต ทต.บ้านกลาง) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 283 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

90 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านบงตัน หมู่ที่ 5 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
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 6 เมตร 
ยาว 284 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 46 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 47 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

91 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 
ต าบลบงตัน 
(เขต อบต.บงตัน) 
เชื่อมบ้านแอ่นจดัสรร หมู่ที่ 3 
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 5 เมตร 
ยาว 337 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

92 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 47 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 48 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

93 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปลง 3 หมู่ที่ 1 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านดงมะนะ หมู่ที่ 6 
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 5 เมตร 
ยาว 332 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

94 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 
ต าบลท่าเด่ือ 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านดงมะนะ หมู่ที่ 6 
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 5 เมตร 
ยาว 332 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 48 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 49 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

95 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลมืดกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มืดกา) 
เชื่อมบ้านแม่ทก หมู่ที่ 5 
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 5 เมตร 
ยาว 330 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

96 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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 401 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 49 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 50 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

97 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
เชื่อมบ้านแปลง 2  หมู่ที่ 1 
ต าบลมืดกา 
(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 6 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

98 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านผาจกุ หมู่ที่ 8 
ต าบลดอยเต่า 
(เขต อบต.ดอยเต่า) 
เชื่อมบ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 
ต าบลมืดกา 
(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 407 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 50 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 51 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

99 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโปง หมู่ที่ 4 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 
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 399 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

100 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านโปงทุ่ง หมู่ที่ 5 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 
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 400 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 51 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 52 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

101 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแม่ตูบ หมู่ที่ 9 
ต าบลโปงทุ่ง 
(เขต อบต.โปงทุ่ง) 
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านแม่เทย หมู่ที่ 6 
ต าบลแม่ตืน 
(เขต อบต.เวยีงแก้ว) 
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 397 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 52 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 53 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

102 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่ามะโอ หมู่ที่ 3 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
อ าเภอดอยหล่อ 
เชื่อมบ้านทุ่งหลุก หมู่ที่ 4
ต าบลท่าวงัพร้าว 
(เขต อบต.ท่าวงัพร้าว) 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 412 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 53 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 54 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

103 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันมะค่า หมู่ที่ 1 
ต าบลสันติสุข 
(เขต ทต.สันติสุข) 
เชื่อมบ้านยางคราม หมู่ที่ 3 
ต าบลยางคราม 
(เขต ทต.ยางคราม)  
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 335 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 54 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 55 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

104 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 
ต าบลดอยหล่อ 
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
เชื่อมบ้านป่าลาน หมู่ที่ 7 
ต าบลสองแคว 
(เขต ทต.สองแคว) 
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 335 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 55 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 56 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

105 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,175 เมตร

- - 2,084,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 56 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 57 -

    ยุทธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

106 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 
ต าบลเชิงดอย 
(เขต ทต.ดอยสะเก็ด) 
เชื่อมบ้านปทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 
ต าบลเชิงดอย 
(เขต ทต.เชิงดอย) 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จงัหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง
    คมนาคมให้ได้มาตรฐาน
2. เพื่อปรับปรุงถนนที่ช ารุด
    เสียหายให้อยู่ในสภาพ
    ใช้การได้ดีและยืดระยะ
    เวลาการใช้งาน
3. เพื่อลดอุบัติเหตุในการ
    เดินทาง ประชาชนสัญจร
    ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตร มีความสะดวก

ช่วงที่ 1 กวา้ง 8.50 เมตร 
ยาว 89 เมตร 
ช่วงที่ 2 กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 68 เมตร 
ช่วงที่ 3 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 282 เมตร 
ช่วงที่ 4 กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 69 เมตร 
ช่วงที่ 5 กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 72 เมตร 
ช่วงที่ 6 กวา้ง 10 เมตร 
ยาว 130 เมตร 
ช่วงที่ 7 กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 233 เมตร 
ช่วงที่ 8 กวา้ง 6.50 เมตร 
ยาว 63 เมตร 
ช่วงที่ 9 กวา้ง 7.50 เมตร 
ยาว 167 เมตร 

- - - 2,897,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

1. เส้นทางคมนาคมมี
    มาตรฐาน
2. ถนนสามารถใช้การได้ดี
    และมีเวลาการใช้งาน
    ได้นานขึ้น
3. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
    ประชาชนสามารถเดินทาง
    ได้สะดวก รวดเร็ว 
    และการขนส่งผลผลิตทาง
    การเกษตรมีความสะดวก
    มากขึ้น

ส านักการช่าง

- 57 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 58 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

107 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay  
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 306 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 397 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 397 เมตร

- - 500,000 650,000 650,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

108 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 262 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 419 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 419 เมตร

- - 500,000 800,000 800,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

- 58 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 59 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

109 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 259 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 420 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 421 เมตร

- - 500,000 811,000 813,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

110 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 
ต าบลห้วยทราย 
(เขต อบต.ห้วยทราย) 
เชื่อมบ้านสะลวงใน หมู่ที่ 2
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 260เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 420  เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 420 เมตร

- - 500,000 808,000 808,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 59 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 60 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

111 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 (สาย 3)
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่) 
เชื่อมบ้านมว่งหลวง หมู่ที่ 10 
(สาย 3) ต าบลเขื่อนผาก  
(เขต ทต.เขื่อนผาก) 
อ าเภอพร้าว  
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 240 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 430 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 430 เมตร

- - 501,000 899,000 899,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

112 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 (สาย 4)
ต าบลน้ าแพร่ 
(เขต ทต.น้ าแพร่)  
เชื่อมบ้านมว่งหลวง หมู่ที่ 10 
(สาย 4) ต าบลเขื่อนผาก 
(เขต ทต.เขื่อนผาก) 
อ าเภอพร้าว  
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 240 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 430 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 430 เมตร

- - 500,000 898,000 898,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 60 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 61 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

113 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 374 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 460 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 460 เมตร

- - 500,000 616,000 616,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

114 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 307 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 400 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 400 เมตร

- - 500,000 652,000 652,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 61 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 62 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

115 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 11  
ต าบลบ้านกลาง  
(เขต ทต.บ้านกลาง)  
เชื่อมบ้านหนองพันเงิน หมู่ที่ 13
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 311 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 395 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 395 เมตร

- - 500,000 635,000 635,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

116 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 265 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 418 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 418 เมตร

- - 500,000 791,000 791,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 62 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 63 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

117 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 300 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 300 เมตร

- - 481,000 481,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

118 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 299 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 401 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 401 เมตร

- - 500,000 672,000 672,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 63 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 64 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

119 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 219 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 440 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 441 เมตร

- - 500,000 1,005,000 1,007,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

120 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านป่าแดงอภวิฒัน์ หมู่ที่ 9  
ต าบลบ้านหลวง  
(เขต อบต.บ้านหลวง)  
อ าเภอแมอ่าย 
เชื่อมบ้านโป่งถบื หมู่ที่ 12 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 223 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 438 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 439 เมตร

- - 500,000 985,000 985,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 64 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 65 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

121 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 226 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 287 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 287 เมตร

- - 501,000 637,000 637,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

122 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 231 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 434 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 435 เมตร

- - 500,000 941,000 944,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 65 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 66 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

123 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 241 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 429 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 430 เมตร

- - 500,000 890,000 892,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

124 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8  
ต าบลเมอืงงาย  
(เขต ทต.พระธาตุปู่ก่ า) 
เชื่อมบ้านทุ่งละคร 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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 248 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 426 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 426 เมตร

- - 500,000 861,000 861,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 66 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 67 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

125 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 290 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 405 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 405 เมตร

- - 500,000 698,000 698,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

126 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 288 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 406 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 406 เมตร

- - 500,000 706,000 706,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 67 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 68 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

127 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านหนองผ้ึง หมู่ที่ 18  
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทต.อนิทขลิ) 
เชื่อมบ้านปง หมู่ที่ 7 
ต าบลอนิทขลิ 
(เขต ทม.เมอืงแกนพัฒนา)
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 260 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 420 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 420 เมตร

- - 500,000 808,000 808,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

128 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านปะ หมู่ที่ 14 
ต าบลบ้านหลวง  
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านส่ีแยกน้อย หมู่ที่ 6 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 440 เมตร    
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 350 เมตร

- - 499,000 395,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 68 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 69 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

129 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร

- - 495,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

130 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านยั้งปวน หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองแกว๋ 
(เขต ทต.หนองแกว๋ ) 
บ้านสารภ ีหมู่ที่ 4 
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 100 เมตร

- - 111,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 69 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 70 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

131 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2 
ต าบลมะขามหลวง 
(เขต อบต.มะขามหลวง) 
เชื่อมบ้านสันจกิุ่ง หมู่ที่ 7 
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 4 เมตร 
ยาว 240 เมตร

- - 264,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

132 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
บ้านแมก่ลางหลวง หมู่ที่ 17  
ต าบลบ้านหลวง  
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใหมอ่งัครักษ์ หมู่ที่ 15 
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

ชว่งที่ 1 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 167 เมตร 
ชว่งที่ 2 กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 227 เมตร

- - 391,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 70 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 71 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

133 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองห้า หมู่ที่ 5 
ต าบลน้ าบ่อหลวง
(เขต อบต.น้ าบ่อหลวง)
อ าเภอสันป่าตอง 
เชื่อมบ้านเหล่าป่าฝาง หมู่ที่ 2
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 295 เมตร

- - 494,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

134 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเมอืงกลาง หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใหมอ่งัครักษ์ หมู่ที่ 15 
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 5 เมตร 
ยาว 350 เมตร

- - 499,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 71 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 72 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

135 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันจกิุ่ง หมู่ที่ 7,
บ้านแมกุ่้งน้อย หมู่ที่ 8,
บ้านแมกุ่้งน้อย หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งต้อม 
(เขต ทต.ทุ่งต้อม) 
เชื่อมบ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2
ต าบลมะขามหลวง  
(เขต อบต.มะขามหลวง) 
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 355 เมตร

- - 496,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

136 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านไร่บน หมู่ที่ 23  
ต าบลดอยหล่อ  
(เขต อบต.ดอยหล่อ) 
อ าเภอดอยหล่อ  
เชื่อมบ้านหนองห่ายสามคัคี หมู่ที่ 13
ต าบลขว่งเปา  
(เขต อบต.ขวงเปา)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 320 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 320  เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 560 เมตร

- - 495,000 495,000 967,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 72 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 73 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

137 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 270 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 270 เมตร  
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 660 เมตร

- - 499,000 500,000 1,220,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

138 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 275 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 275 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 650 เมตร

- - 500,000 500,000 1,182,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 73 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 74 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

139 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 320 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 320  เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 430 เมตร

- - 498,000 498,000 670,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

140 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยเต่า  
(เขต อบต.ดอยเต่า)  
เชื่อมบ้านแปลง 2 หมู่ที่ 1 
ต าบลมดืกา 
(เขต ทต.ท่าเด่ือ-มดืกา)  
อ าเภอดอยเต่า 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 320 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 320  เมตร  
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 560 เมตร

- - 494,000 494,000 864,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 74 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 75 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

141 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 270 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 270 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 660 เมตร

- - 492,000 492,000 1,204,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

142 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวงัหมอ้ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านแอน่ 
(เขต อบต.บ้านแอน่) 
อ าเภอดอยเต่า 
เชื่อมบ้านป่าขาม หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
อ าเภอฮอด 
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 310 เมตร  
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 310  เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 530 เมตร

- - 500,000 500,000 855,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 75 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 76 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

143 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต  
สายทาง ชม.ถ.1-0080 
บ้านไร่ หมู่ที่ 5 
ต าบลทุ่งต้อม 
เชื่อมบ้านทรายมลู หมู่ที่ 6 
ต าบลแมก่า๊ 
อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 
   กวา้ง 5.50 เมตร 
   ยาว 325 เมตร 
 - ปี 2564 
   กวา้ง 5.50 เมตร 
   ยาว 325  เมตร 
 - ปี 2565 
   กวา้ง 5.50 เมตร 
   ยาว 350 เมตร

- - 496,000 496,000 534,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

144 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 
ต าบลสบเต๊ียะ
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านปากล้อง หมู่ที่ 8 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 345 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 345  เมตร 

- - 496,000 496,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 76 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 77 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

145 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.4052 
บ้านหลิม หมู่ที่ 1 
ต าบลอมกอ๋ย 
เชื่อมบ้านแมห่ลองน้อย หมู่ที่ 2 
ต าบลสบโขง 
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 295 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 295  เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 610 เมตร

- - 497,000 497,000 1,029,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

146 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ.1-0030 
บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 
เชื่อมบ้านต้นเกวน๋ หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง  
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 291 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 77 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 78 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

147 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ.1-0091 
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 1 
ต าบลสันปูเลย 
เชื่อมบ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 
ต าบลป่าลาน 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 334 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

148 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายทาง ชม.ถ.1-0032 
บ้านดง หมู่ที่ 9 
ต าบลหางดง 
เชื่อมบ้านเวยีงด้ง หมู่ที่ 11 
ต าบลน้ าแพร่ 
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 269 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 78 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 79 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

149 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 401 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว  401 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

150 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านสบเต๊ียะ หมู่ที่ 2 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 325 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 325 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 325 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 79 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 80 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

151 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมห่อย หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใหมอ่งัครักษ์ หมู่ที่ 15 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 399 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว  398 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 323  เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

152 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแปะ หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 409 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 395  เมตร

- - 500,000 483,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 80 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 81 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

153 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่ากอมว่ง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านใหมส่ารภ ีหมู่ที่ 4 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 412 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 412 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

154 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหมแ่มเ่ต๊ียะ หมู่ที่ 6 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านแมก่ลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 324 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 324 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 81 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 82 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

155 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว 408 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 4 เมตร 
   ยาว  408 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

156 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านกู่ฮ่อสามคัคี หมู่ที่ 21 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านแมก่ลางป่าปู หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

 - ปี 2563 
   กวา้ง 4.50 เมตร 
   ยาว 357 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร 
   ยาว 323  เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 82 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 83 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

157 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านเมอืงกลาง หมู่ที่ 11 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใหมอ่งัครักษ์ หมู่ที่ 15 
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 5  เมตร 
ยาว 325 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

158 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านแมก่ลางป่าปู หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
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 401 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 83 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 84 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

159 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านตาดมื่น หมู่ที่ 16 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
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 397 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

160 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง  
เชื่อมบ้านท่าขา้ม หมู่ที่ 2 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าขา้ม) 
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 281 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 84 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 85 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

161 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวงัตวง หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านท่าขา้ม หมู่ที่ 2 
ต าบลหางดง 
(เขต ทต.ท่าขา้ม) 
อ าเภอฮอด 
จงัหวดัเชยีงใหม่

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

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 411 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

162 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านนากบ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
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 278 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 85 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 86 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

163 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านขว่งเปา หมู่ที่ 19 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
เชื่อมบ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
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 410 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

164 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านวงัสะแกง หมู่ที่ 3 
ต าบลเวยีงหนองล่อง 
(เขต ทต.หนองล่อง) 
อ าเภอเวยีงหนองล่อง 
จงัหวดัล าพูน

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

กวา้ง 5.50 เมตร 
ยาว 294 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 86 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 87 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

165 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 20 
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 5 เมตร 
ยาว 323 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

166 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านใหมสั่นตึง หมู่ที่ 8 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
เชื่อมบ้านเมอืงกลาง หมู่ที่ 11 
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 394 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 87 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 88 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

167 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านศาลา หมู่ที่ 11 
ต าบลยหุวา่ 
(เขต ทต.ยหุวา่) 
เชื่อมบ้านต้นผ้ึง หมู่ที่ 9 
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

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 336 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

168 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองห่าย หมู่ที่ 1 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 153 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 153 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 153 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 88 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 89 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

169 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมสั่นตึง หมู่ที่ 8 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
เชื่อมบ้านน้ าตกแมก่ลาง หมู่ที่ 20 
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 6 เมตร 
ยาว 153 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

170 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านองัครักษ์ หมู่ที่ 14 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต อบต.ขว่งเปา) 
เชื่อมบ้านน้ าตกแมก่ลาง หมู่ที่ 20 
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 6 เมตร 
ยาว 153 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 89 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 90 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

171 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านแท่นค า หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
อ าเภอจอมทอง 
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 155 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร

- - 499,700 499,700 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

172 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 4 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 147 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 147 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 147 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 90 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 91 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

173 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 157 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 157 เมตร
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 157 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

174 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ)  
เชื่อมบ้านแมเ่ต๊ียะใต้ หมู่ที่ 7 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
อ าเภอจอมทอง 
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 156 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 156 เมตร  
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 156 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 91 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 92 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

175 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านมเูซอ หมู่ที่ 5 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่
เชื่อมบ้านอมูวาบ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านนา 
(เขต อบต.บ้านนา)
อ าเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

176 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านป่าคา หมู่ที่ 3 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 92 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 93 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

177 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยไมห้ก หมู่ที่ 6  
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

178 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปูลิง หมู่ที่ 3 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านห้วยหล่อดูก หมู่ที่ 5 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น) 
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 93 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 94 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

179 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดง หมู่ที่ 7 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านใหม ่หมู่ที่ 2 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น) 
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

180 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม่
เชื่อมบ้านอมูวาบ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านนา 
(เขต อบต.บ้านนา)
อ าเภอสามเงา 
จงัหวดัตาก

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 94 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 95 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

181 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านมเูซอ หมู่ที่ 5 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่           

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

182 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโห้งกู่ขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
เชื่อมบ้านใหม ่หมู่ที่ 2 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 95 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 96 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

183 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมต๋่อม หมู่ที่ 5 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
อ าเภออมกอ๋ย
เชื่อมบ้านเตียนอาง หมู่ที่ 10 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง)
อ าเภอฮอด  
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 120 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

184 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยองกอื หมู่ที่ 8 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านหนองอึ่งเหนือ หมู่ที่ 19
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน)
อ าเภออมกอ๋ย 
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 120 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 96 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 97 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

185 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านขนุต่ืน หมู่ที่ 4 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง)
อ าเภออมกอ๋ย 
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 120 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

186 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านหนองอึ่งเหนือ หมู่ที่ 19
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน)
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 120 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 97 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 98 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

187 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยางแกว้ หมู่ที่ 10 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านยางครก หมู่ที่ 7 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
อ าเภออมกอ๋ย 
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 120 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

188 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมต๋่อมบน หมู่ที่ 13 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
อ าเภออมกอ๋ย
เชื่อมบ้านพุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง)
อ าเภอฮอด  
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 120 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 120 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 98 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 99 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

189 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านขนุต่ืน หมู่ที่ 4 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง)
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 120 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

190 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมอ่า่งขาง หมู่ที่ 6 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
อ าเภออมกอ๋ย
เชื่อมบ้านพุย หมู่ที่ 7 
ต าบลบ่อหลวง 
(เขต ทต.บ่อหลวง)
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 120 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 99 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 100 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

191 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขนุ หมู่ที่ 20 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
เชื่อมบ้านหนองอึ่งเหนือ หมู่ที่ 19
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน)
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 120 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

192 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านวงัน้ าหยาด หมู่ที่ 2 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
เชื่อมบ้านห้วยมว่ง หมู่ที่ 11 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
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 150 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 100 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 101 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

193 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโรงววั หมู่ที่ 5 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 150 เมตร 

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

194 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโรงววั หมู่ที่ 5 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน  

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 101 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 102 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

195 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบสอย หมู่ที่ 7 
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 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

196 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยมะควดั หมู่ที่ 12 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านหนองสูน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 102 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 103 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

197 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองบัว หมู่ที่ 15 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
เชื่อมบ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 150 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 150 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

198 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย)
เชื่อมบ้านนากบ หมู่ที่ 2 
ต าบลบ้านแปะ 
(เขต ทต.บ้านแปะ) 
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่      

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 103 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 104 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

199 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

200 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหมส่ารภ ีหมู่ที่ 4 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
เชื่อมบ้านสบแปะ หมู่ที่ 1 
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 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 104 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 105 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

201 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยมว่งฝ่ังซ้าย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย)  
อ าเภอจอมทอง  
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 
เชื่อมบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 150 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 150 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

202 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย)  
อ าเภอจอมทอง 
จงัหวดัเชยีงใหม ่
เชื่อมบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองปลาสะวาย 
(เขต อบต.หนองปลาสะวาย) 
อ าเภอบ้านโฮ่ง 
จงัหวดัล าพูน

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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 105 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 106 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

203 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย)  
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านตาลเหนือ หมู่ที่ 1 
ต าบลบ้านตาล 
(เขต ทต.บ้านตาล) 
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 150 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

204 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านใหม ่หมู่ที่ 2  
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 7 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 106 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 107 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

205 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมว้แมเ่ทย หมู่ที่ 12 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)       
เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 7 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
อ าเภออมกอ๋ย 
จงัหวดัเชยีงใหม ่

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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 100 เมตร
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 100 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

206 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมว้แมเ่ทย หมู่ที่ 12 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)   
เชื่อมบ้านโห้งกู่ขาว หมู่ที่ 1 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 107 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 108 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

207 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมร่ะอาใน หมู่ที่ 9 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านห้วยไมห้ก หมู่ที่ 6 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

208 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมร่ะอาใน หมู่ที่ 9 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านห้วยโค้ง หมู่ที่ 5 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 108 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 109 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

209 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขนุแมต่ื่นน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
อ าเภออมกอ๋ย 
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 100 เมตร   
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร  
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

210 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งต้นง้ิว หมู่ที่ 11 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 7 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 109 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 110 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

211 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

212 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขนุแมต่ื่นน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านสันต้นมว่ง หมู่ที่ 8 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 110 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 111 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

213 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบราโก หมู่ที่ 15 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
เชื่อมบ้านห้วยน้ าขาว หมู่ที่ 2 
ต าบลมอ่นจอง 
(เขต อบต.มอ่นจอง)
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 100 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

214 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านน้ าลัด หมู่ที่ 13  
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านแมก่ลางป่าปู หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
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 154 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 111 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 112 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

215 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมห่อย หมู่ที่ 10 
ต าบลบ้านหลวง   
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านองัครักษ์ หมู่ที่ 14  
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 154 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

216 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเชงิดอย หมู่ที่ 3 
ต าบลสบเต๊ียะ   
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านแมเ่ต๊ียะ หมู่ที่ 3  
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้)  
อ าเภอจอมทอง 
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 155 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร  
   ยาว 155 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 112 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 113 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

217 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบเต๊ียะ หมู่ที่ 2 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านดอยแกว้ หมู่ที่ 2 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
อ าเภอจอมทอง 
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 155 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

218 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยโจ ้หมู่ที่ 8 
ต าบลสบเต๊ียะ 
(เขต ทต.สบเต๊ียะ) 
เชื่อมบ้านห้วยมว่งผ่ังขวา หมู่ที่ 10 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย)  
อ าเภอจอมทอง  
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 155 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 155 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

- 113 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 114 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

219 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลวงใต้ 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 6 เมตร 
ยาว 155 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

220 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านส่ีแยกน้อย หมู่ที่ 6 
ต าบลขว่งเปา 
(เขต ทต.จอมทอง) 
เชื่อมบ้านองัครักษ์ หมู่ที่ 14 
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 155 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 114 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 115 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

221 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาเกยีน หมู่ที่ 3 
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน) 
เชื่อมบ้านแมห่ลองน้อย หมู่ที่ 2 
ต าบลสบโขง  
(เขต อบต.สบโขง) 
อ าเภออมกอ๋ย  
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 100 เมตร    
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 

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

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

ส านักการชา่ง

222 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห่างหลวง หมู่ที่ 12 
ต าบลนาเกยีน 
(เขต อบต.นาเกยีน) 
เชื่อมบ้านผาปูน หมู่ที่ 7 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย) 
อ าเภออมกอ๋ย 
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 100 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 

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

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

ส านักการชา่ง

- 115 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 116 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

223 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านพะเบี้ยว หมู่ที่ 11 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง) 
เชื่อมบ้านห้วยปู หมู่ที่ 4 
ต าบลยางเปียง
(เขต อบต.ยางเปียง) 
อ าเภออมกอ๋ย 
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 100 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 100 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 800 เมตร 

- - 500,000 500,000 4,000,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

224 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขนุแตะ หมู่ที่ 5 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
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 130 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 116 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 117 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

225 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมก่ลางป่าปู หมู่ที่ 1 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านแมก่ลาง หมู่ที่ 4 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.จอมทอง) 
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 155 เมตร

- - 499,700 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

226 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยขนุน หมู่ที่ 9 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 
ต าบลแมส่อย 
(เขต ทต.แมส่อย) 
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 147 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 117 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 118 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

227 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านขนุแตะ หมู่ที่ 5 
ต าบลดอยแกว้ 
(เขต ทต.ดอยแกว้) 
เชื่อมบ้านห้วยเฮ๊ียะ หมู่ที่ 19 
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

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 147 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 147 เมตร

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

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

ส านักการชา่ง

228 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านผาหมอน หมู่ที่ 8 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านขนุป๋วย หมู่ที่ 3 
ต าบลแมว่นิ 
(เขต อบต.แมว่นิ) 
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 146 เมตร

- - 500,200 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 118 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 119 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

229 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านน้ าตกแมก่ลาง หมู่ที่ 20 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
เชื่อมบ้านใหมสั่นตึง หมู่ที่ 8 
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 150 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

230 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเมอืงอาง หมู่ที่ 9 
ต าบลบ้านหลวง 
(เขต ทต.บ้านหลวง) 
อ าเภอจอมทอง 
เชื่อมบ้านขนุป๋วย หมู่ที่ 3 
ต าบลแมว่นิ 
(เขต อบต.แมว่นิ) 
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 138 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 119 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 120 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

231 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านแมแ่ฮหลวง หมู่ที่ 14 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านแมร่ะอาใน หมู่ที่ 9 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 110 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

232 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 
ต าบลยางเปียง  
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 9 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 120 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 121 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

233 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอย หมู่ที่ 13 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านหลิม หมู่ที่ 1 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต ทต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

234 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปิตุคี หมู่ที่ 11 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านทุ่งจ าเริง หมู่ที่ 3 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 121 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 122 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

235 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 6 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านแมร่ะอาใน หมู่ที่ 9 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 110 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

236 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลวง หมู่ที่ 1 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านยางเปาใต้ หมู่ที่ 2 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 122 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 123 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

237 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปู หมู่ที่ 4 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านแมห่ลองหลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง)
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 110 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

238 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านยางครก หมู่ที่ 7 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
เชื่อมบ้านแมห่ลิม หมู่ที่ 1 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต ทต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 123 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 124 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

239 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 9 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง) 
เชื่อมบ้านแมต๋่อม หมู่ที่ 5 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 124 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 125 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

240 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมแ่ฮหลวง หมู่ที่ 14 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 110เมตร

- - - 500,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 125 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 126 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

241 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแมล่าน หมู่ที่ 3 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านสบอมแฮด หมู่ที่ 18 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต อบต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 126 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 127 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

242 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปู หมู่ที่ 4 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านแมห่ลองน้อย หมู่ที่ 2 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง)
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 110 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 127 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 128 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

243 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยโค้ง หมู่ที่ 5 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านหลิม หมู่ที่ 1 
ต าบลอมกอ๋ย 
(เขต ทต.อมกอ๋ย)
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 110 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 128 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 129 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

244 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 6 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านแมห่ลองหลวง หมู่ที่ 3 
ต าบลสบโขง 
(เขต อบต.สบโขง)
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 110 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 129 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 130 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

245 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสบลาน หมู่ที่ 10 
ต าบลยางเปียง 
(เขต อบต.ยางเปียง)
เชื่อมบ้านห้วยยาบ หมู่ที่ 8 
ต าบลแมต่ื่น 
(เขต อบต.แมต่ื่น)
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 110 เมตร

- - - - 500,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 130 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 131 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

246 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 
ต าบลเหมอืงแกว้ 
(เขต ทต.เหมอืงแกว้)
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านป่าบง หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทม.แมโ่จ้)
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 415 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 131 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 132 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

247 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านวงัป้อง หมู่ที่ 6
ต าบลเหมอืงแกว้ 
(เขต ทต.เหมอืงแกว้)
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านทุ่งป่าเกด็  หมู่ที่ 6
ต าบลหนองหาร 
(เขต ทม.แมโ่จ้)
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 330 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 132 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 133 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

248 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บ้านหนองเขยีว หมู่ที่ 5 
ต าบลเหมอืงแกว้ 
(เขต ทต.เหมอืงแกว้) 
อ าเภอแมริ่ม 
เชื่อมบ้านป่าขอ่ยเหนือ หมู่ที่ 1 
ต าบลสันผีเส้ือ 
(เขต ทต.สันผีเส้ือ) 
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 310 เมตร

- - - - 300,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 133 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 134 -

    ยทุธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

ตวัชี้วดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

งบประมาณ
ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

เปา้หมาย
(ผลผลติของโครงการ)

แบบ ผ.02 

249 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 
ต าบลเมอืงนะ  
(เขต ทต.เมอืงนะ) 
เชื่อมบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 
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

กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- - - 1,956,000 - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

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

ส านักการชา่ง

- 134 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 135 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
250 ปรับปรุงความปลอดภยั 

บริเวณหนา้คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
สายทาง ชม.ถ.1-0020 
บา้นปากทางสะลวง หมู่ที ่7 
ต าบลขี้เหล็ก 
เชื่อมบา้นสะลวงนอก หมู่ที ่3 
ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

251 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นน้ าต้น 
สายทาง ชม.ถ.1-0022 
บา้นศรีวารี หมู่ที ่9 
ต าบลเหมืองแกว้ 
อ าเภอแม่ริม 
เชื่อมบา้นหนองหาร หมู่ที ่7 
ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 
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    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

252 ปรับปรุงความปลอดภยั
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปา่ตุ้ม 
สายทาง ชม.ถ.1-0011 
บา้นหนองอ้อ หมู่ที ่5 
ต าบลเวียง   
เชื่อมบา้นปา่ตุ้มโฮ่ง หมู่ที ่8 
ต าบลปา่ตุ้ม  
เชื่อมบา้นสหกรณ์แปลง 2 หมู่ที ่6 
ต าบลเขื่อนผาก 
อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

253 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนสันปอธง 
สายทาง ชม.ถ.1-0014 
บา้นสันหา้ง หมู่ที ่3 
ต าบลบา้นหลวง 
เชื่อมบา้นทรายแดง หมู่ที ่3 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง
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    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

254 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปา่กอ๊
สายทาง ชม.ถ.1-0015 
บา้นหลวง หมู่ที ่1 
ต าบลบา้นหลวง 
เชื่อมบา้นทรายแดง หมู่ที ่3 
ต าบลสันต้นหมื้อ 
อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

255 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียน
สันปา่ยางวิทยาคม 
สายทาง ชม.ถ.1-0047  
บา้นแม่ขะจาน หมู่ที ่7  
ต าบลขี้เหล็ก 
เชื่อมบา้นสันปา่ยาง หมู่ที ่2 
ต าบลสันปา่ยาง 
อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง
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    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

256 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียน
อนบุาลเทศบาลต าบลหนองควาย
สายทาง ชม.ถ.1-0030  
บา้นสันปา่สัก หมู่ที ่11 
เชื่อมบา้นต้นแกว๋น หมู่ที ่4  
ต าบลหนองควาย 
อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

257 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นหวัข่วง
สายทาง ชม.ถ.1-0041  
บา้นสามหลัง หมู่ที ่8  
ต าบลสองแคว 
เชื่อมบา้นปากทางเจริญ หมู่ที ่4  
ต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง
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    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

258 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นเจริญสามัคคี
สายทาง ชม.ถ.1-0041  
บา้นสามหลัง หมู่ที ่8  
ต าบลสองแคว 
เชื่อมบา้นปากทางเจริญ หมู่ที ่4
ต าบลดอยหล่อ 
อ าเภอดอยหล่อ  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

259 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นโปง่ถืบ
สายทาง ชม.ถ.1-0051  
บา้นหนองบวัค า หมู่ที ่4  
ต าบลแม่คะ 
เชื่อมบา้นโปง่ถืบใน หมู่ที ่15 
ต าบลเวียง 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 139 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 140 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

260 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นโปง่นก 
สายทาง ชม.ถ.1-0054  
บา้นแม่สูนหลวง หมู่ที ่1  
ต าบลแม่สูน 
เชื่อมบา้นโปง่นก หมู่ที ่7 
ต าบลแม่คะ 
อ าเภออฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

261 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นหว้ยไคร้ 
สายทาง ชม.ถ.1-0056 
บา้นแม่สูนหลวง หมู่ที ่1  
ต าบลแม่สูน 
เชื่อมบา้นหว้ยไคร้ หมู่ที ่5 
ต าบลแม่คะ 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 140 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 141 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

262 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นสันต้นดู่ 
สายทาง ชม.4017  
บา้นแม่ใจใต้ หมู่ที ่7  
ต าบลเวียง 
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บา้นลาน หมู่ที ่5  
ต าบลม่อนปิน่ 
อ าเภอฝาง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

263 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียน
บา้นแม่ลานหลวง 
สายทาง ชม.ถ.1-0059 
บา้นโปง่  หมู่ที ่8 
เชื่อมบา้นแม่ลาน หมู่ที ่3 
ต าบลยางเปยีง 
อ าเภออมกอ๋ย 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 141 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 142 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

264 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นโปง่ 
สายทาง ชม.ถ.1-0061  
บา้นโปง่ หมู่ที ่2  
เชื่อมบา้นสหกรณ์นคิมหวังาน หมู่ที ่7 
ต าบลแม่แฝก 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

265 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นหนองไคร้
สายทาง ชม.ถ.1-0062 
บา้นศรีทรายมูล หมู่ที ่6 
เชื่อมบา้นฟ้ามุ่ย หมู่ที ่1 
ต าบลหนองจ๊อม 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 142 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 143 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

266 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนอนบุาลเปรมฤดี
สายทาง ชม.ถ.1-0069  
บา้นสันปา่ค่า หมู่ที ่8 
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง  
เชื่อมบา้นไชยสถาน หมู่ที ่1 
ต าบลปา่บง 
อ าเภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

267 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน
วัดศรีค าชมภ ู  
สายทาง ชม.ถ.1-0069  
บา้นสันปา่ค่า หมู่ที ่8 
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบา้นไชยสถาน หมู่ที ่1 
ต าบลปา่บง 
อ าเภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 143 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 144 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

268 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนอนบุาล
สุขประเสริฐ    
สายทาง ชม.ถ.1-0071  
บา้นออน หมู่ที ่14 
เชื่อมบา้นสันต้นบง หมู่ที ่12  
ต าบลสันก าแพง  
อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

269 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นกอสะเลียม
สายทาง ชม.ถ.1-0073  
บา้นปา่ไผ่กลาง หมู่ที ่7 
ต าบลแช่ช้าง 
เชื่อมบา้นร้องกอ่งข้าวใต้ หมู่ที ่12
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 144 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 145 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

270 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นดอนปนี
สายทาง ชม.ถ.1-0073  
บา้นปา่ไผ่กลาง หมู่ที ่7  
ต าบลแช่ช้าง 
เชื่อมบา้นร้องกอ่งข้าวใต้ หมู่ที ่12 
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

271 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปา่เหมือด
สายทาง ชม.ถ.1-0075  
บา้นต้นเปา หมู่ที ่1 
ต าบลต้นเปา 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบา้นน้ าแพร่ หมู่ที ่2 
ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 145 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 146 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

272 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียน
บา้นสันต้นม่วงเหนอื 
สายทาง ชม.ถ.1-0075  
บา้นต้นเปา หมู่ที ่1 
ต าบลต้นเปา  
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบา้นน้ าแพร่ หมู่ที ่2 
ต าบลตลาดขวัญ 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

273 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นร่องน้ า
สายทาง ชม.ถ.1-0080  
บา้นไร่ หมู่ที ่5 
ต าบลทุง่ต้อม 
เชื่อมบา้นทรายมูล หมู่ที ่6 
ต าบลแม่กา๊ 
อ าเภอสันปา่ตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 146 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 147 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

274 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนอนบุาล
มะขามหลวง 
สายทาง ชม.ถ.1-0080 
บา้นไร่ หมู่ที ่5 
ต าบลทุง่ต้อม  
เชื่อมบา้นทรายมูล หมู่ที ่6 
ต าบลแม่กา๊ 
อ าเภอสันปา่ตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

275 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน
บา้นพร้าวหนุม่   
สายทาง ชม.ถ.1-0089  
บา้นพร้าวหนุม่ หมู่ที ่6  
ต าบลช่างเค่ิง 
เชื่อมบา้นแม่ศึก หมู่ที ่6 
ต าบลแม่ศึก 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 147 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 148 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

276 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปา่ไม้แดง
สายทาง ชม.ถ.1-0092  
บา้นปา่คา หมู่ที ่4 
ต าบลเชิงดอย 
เชื่อมบา้นปา่ไม้แดง หมู่ที ่2
ต าบลปา่ปอ้ง 
อ าเภอดอยสะเกด็ 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

277 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นสันทราย
สายทาง ชม.ถ.1-0110 
บา้นปา่เด่ือ หมู่ที ่1 
ต าบลขัวมุง 
เชื่อมบา้นล้องปูห่ม่น หมู่ที ่11
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 148 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 149 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

278 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดศรีดอนชัย
สายทาง ชม.ถ.1-0110  
บา้นปา่เด่ือ หมู่ที ่1 
ต าบลขัวมุง  
เชื่อมบา้นล้องปูห่ม่น หมู่ที ่11 
ต าบลสันทราย 
อ าเภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

279 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นลาน 
สายทาง ชม.4017  
บา้นแม่ใจใต้ หมู่ที ่7 
ต าบลเวียง  
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บา้นลาน  หมู่ที ่5  
ต าบลม่อนปิน่ 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 149 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 150 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

280 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นเวียงหวาย 
สายทาง ชม.4017 
บา้นแม่ใจใต้ หมู่ที ่7 
ต าบลเวียง
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บา้นลาน หมู่ที ่5 
ต าบลม่อนปิน่ 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

281 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นม่อนปิน่ 
สายทาง ชม.4017 
บา้นแม่ใจใต้ หมู่ที ่7 
ต าบลเวียง 
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บา้นลาน หมู่ที ่5 
ต าบลม่อนปิน่ 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 150 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 151 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

282 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นหวันา 
สายทาง ชม.4017 
บา้นแม่ใจใต้ หมู่ที ่7 
ต าบลเวียง 
เชื่อมเขื่อนพลังน้ าแม่มาว 
บา้นลาน หมู่ที ่5 
ต าบลม่อนปิน่ 
อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

283 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นเมืองกืด๊ 
สายทาง ชม.5025 
บา้นหว้ยไร่  หมู่ที ่9 
ต าบลขี้เหล็ก  
เชื่อมบา้นเมืองกืด้ หมู่ที ่1 
ต าบลกึด้ช้าง 
อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 151 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 152 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

284 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นถิ่นส าราญ 
บา้นสันปา่ด า หมู่ที ่6
ต าบลดอยเต่า 
เชื่อมบา้นแปลง 1 หมู่ที ่2 
ต าบลมืดกา 
อ าเภอดอยเต่า 
จังหวัดเชียงใหม่  
(ถนน อบจ.เชียงใหม่)

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

285 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนสารภวีิทยาคม 
สายทาง ชม.4040 
บา้นยางเนิง้ หมู่ที ่3 
ต าบลยางเนิง้ 
อ าเภอสารภ ี
เชื่อมบา้นน้ าโทง้ หมู่ที ่2 
ต าบลสบแม่ข่า 
อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 152 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 153 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

286 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวชิราลัย 
สายทาง ชม.4040 
บา้นยางเนิง้ หมู่ที ่3 
ต าบลยางเนิง้ 
อ าเภอสารภ ี 
เชื่อมบา้นน้ าโทง้ หมู่ที ่2  
ต าบลสบแม่ข่า 
อ าเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

287 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปากเหมือง 
สายทาง ชม.4040 
บา้นยางเนิง้ หมู่ที ่3 
ต าบลยางเนิง้ 
อ าเภอสารภ ี 
เชื่อมบา้นน้ าโทง้ หมู่ที ่2 
ต าบลสบแม่ข่า 
อ าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 153 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 154 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

288 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นยางเปา 
สายทาง ชม.4052 
บา้นหลิม หมู่ที ่1 
ต าบลอมกอ๋ย  
เชื่อมบา้นแม่หลองนอ้ย หมู่ที ่2
ต าบลสบโขง 
อ าเภออมกอ๋ย 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

289 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดทุง่ศาลา 
สายทาง ชม.4081 
บา้นปา่ต้ิว หมู่ที ่5 
ต าบลดอนเปา 
อ าเภอแม่วาง 
เชื่อมบา้นหว้ยโทง้ หมู่ที ่8 
ต าบลน้ าบอ่หลวง 
อ าเภอสันปา่ตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 154 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 155 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

290 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดหว้ยแกว้ 
สายทาง ชม.4081 
บา้นปา่ต้ิว หมู่ที ่5 
ต าบลดอนเปา 
อ าเภอแม่วาง 
เชื่อมบา้นหว้ยโทง้ หมู่ที ่8 
ต าบลน้ าบอ่หลวง 
อ าเภอสันปา่ตอง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

291 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นปา่ตาล 
สายทาง ชม.4090 
บา้นบวกค้าง หมู่ที ่1 
ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง 
เชื่อมบา้นพญาชมภ ูหมู่ที ่2 
ต าบลชมภ ู
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 155 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 156 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

292 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดทา่ต้นกว๋าว
สายทาง ชม.4090 
บา้นบวกค้าง  หมู่ที ่1 
ต าบลบวกค้าง  
อ าเภอสันก าแพง  
เชื่อมบา้นพญาชมภ ูหมู่ที ่2 
ต าบลชมภ ู
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

293 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นกาด 
สายทาง ทล.1013 
บา้นกาด หมู่ที ่5 
ต าบลบา้นกาด  
เชื่อมบา้นสบวิน หมู่ที ่9  
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 156 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 157 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

294 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนอนบุาลร่มฉัตร 
สายทาง ทล.1013 
บา้นกาด หมู่ที ่5 
ต าบลบา้นกาด 
เชื่อมบา้นสบวิน หมู่ที ่9 
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง  
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

295 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนบา้นใหม่ปางเติม 
สายทาง ทล.1013 
บา้นกาด หมู่ที ่5 
ต าบลบา้นกาด 
เชื่อมบา้นสบวิน หมู่ที ่9 
ต าบลแม่วิน 
อ าเภอแม่วาง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 157 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 158 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

296 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนสืบนทธีรรม 
สายทาง ทล.1008 
สายหนองหอย 
เชื่อมเกาะกลาง กม.0+946 
ถึง กม.4+350 
บา้นหนองหอย หมู่ที ่1 
ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบา้นปา่เปอะ หมู่ที ่2
ต าบลทา่วังตาล
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

297 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดกองทราย 
สายทาง ทล.106 
ล าพูน-เชียงใหม่  
กม.170+093 ถึง กม.181+686 
บา้นสันปา่เลียง หมู่ที ่4 
ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบา้นปากกอง หมู่ที ่6 
ต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 158 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 159 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

298 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
สายทาง ทล.106 
ล าพูน-เชียงใหม่  
กม.170+093 ถึง กม.181+686  
บา้นสันปา่เลียง หมู่ที ่4  
ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
เชื่อมบา้นปากกอง หมู่ที ่6 
ต าบลสารภ ี
อ าเภอสารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

299 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยแผนกมัธยม  
สายเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ล าพูน
ระยะที ่1 ตอนที ่3 
สายตะวันออก กม.ที ่14+231 
ถึง กม.ที ่27+647 (RT)
ชุมชนรถไฟ ต าบลวัดเกตุ 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบา้นปากกอง หมู่ที ่5 
ต าบลสารภ ี 
อ าเภอสารภ ี
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- 159 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 160 -

    ยทุธศาสตร์ที ่1 โครงสร้างพ้ืนฐาน

      แผนงานที ่1.2 อุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.02 

300 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนชุมชน
สหกรณ์นคิมวิทยา 
สายทาง ชม.ถ.1-0005 
บา้นสหกรณ์แปลง 2 หมู่ที ่6 
ต าบลเขื่อนผาก 
เชื่อมบา้นปา่ตุ้มดอน หมู่ที ่9
ต าบลปา่ตุ้ม 
อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

301 ปรับปรุงความปลอดภยั 
บริเวณหนา้โรงเรียนวัดง้ิวเฒ่า 
สายทาง ชม.ถ.1-0039 
บา้นแม่ขาน หมู่ที ่1 
ต าบลแม่สาบ 
เชื่อมบา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที ่5 
ต าบลยัง้เมิน 
อ าเภอสะเมิง 
จังหวัดเชียงใหม่

1. เพือ่ใหน้กัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยัในการเดินทาง
2. เพือ่ลดอุบติัเหตุและ
    ความรุนแรงจากอุบติัเหตุ
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษา 
3. เพือ่สร้างจิตส านกึ
    ความปลอดภยัแก่
    ผู้ใช้เส้นทาง

ติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองหมายจราจร 
อ านวยความปลอดภยั 
บริเวณหนา้สถานศึกษา
จ านวน 1 แหง่

- - 500,000 - - จ านวน
อุบติัเหตุ 
บริเวณหนา้
สถานศึกษา 
ลดลง

1. นกัเรียน/นกัศึกษา
    และผู้ปกครองได้รับ
    ความปลอดภยั
    ในการเดินทาง  
2. อุบติัเหตุและความรุนแรง
    ทางถนนบริเวณ
    หนา้สถานศึกษาลดลง
3. ผู้ใช้เส้นทางมีจิตส านกึ
   ด้านความปลอดภยัเพิม่ขึ้น

ส านกัการช่าง

- - 133,282,600 50,442,700 42,097,000รวม

- 160 - (61 - 65) เพิม่เติม คร้ังที ่6/63   



- 161 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

1 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยป่าเกีย๊ะงาม, 
น้ าแม่วงัน้อย, 
ห้วยโป่ง 
และห้วยตีนตก 
ต าบลบ้านหลวง 
อ าเภอแม่อาย 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

- 161 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 162 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

2 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยไคร้, 
ห้วยแม่ป่าไผ่ 
ต าบลแม่คะ 
และห้วยแม่หลักหมื่น 
ต าบลเวยีง  
อ าเภอฝาง 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 162 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 163 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

3 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยบ้านสินชัยเหนือ, 
ห้วยบ้านสินชัยใต้, 
ห้วยบ้านแขลีซอ 
และห้วยแม่ขิ 
ต าบลหนองบัว  
อ าเภอไชยปราการ 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 163 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 164 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

4 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยโป่งจ๊อก 
และห้วยแม่ทะลบ 
ต าบลแม่ทะลบ  
อ าเภอไชยปราการ 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 164 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

5 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยหกน้อย, 
ห้วยหกหลวง, 
ห้วยหกอ่อน, 
ห้วยนายาว, 
ห้วยกิว่ก่อ, 
ห้วยโป่งตี 
และห้วยไคร้ 
ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวยีงแหง 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 165 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 166 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

6 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยเปียง, 
ห้วยทุ่งแดง, 
ห้วยผีบ้า, 
ห้วยบอน 
และห้วยธาตุ 
ต าบลโหล่งขอด   
อ าเภอพร้าว 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 166 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

7 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยทราย 
และน้ าแม่ปั๋ง 
ต าบลแม่ปั๋ง    
อ าเภอพร้าว 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 167 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 168 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

8 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยน้ าขาว, 
ห้วยบ้านต้นลุง 
และห้วยเมี่ยง 
ต าบลบ้านช้าง     
อ าเภอแม่แตง 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 168 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   
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    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

9 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยลึก, 
ห้วยน้ าหยาด 
และห้วยแม่ตะมาน 
ต าบลกืด้ช้าง     
อ าเภอแม่แตง 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 169 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 170 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

10 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยโป่ง 
และห้วยแม่แอน 
ต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 170 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 171 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

11 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยทาน, 
ห้วยโป่งใต้ 
และห้วยหนองหอย 
ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 171 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 172 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

12 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยน้ าขุ่น, 
ห้วยเหี้ยะ, 
ห้วยหก, 
ห้วยแล้ง 
และน้ าแม่ทา
ต าบลแม่ทา 
อ าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 172 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 173 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

13 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
น้ าแม่ลายน้อย, 
น้ าแม่ลาย 
และห้วยสวนเมี่ยง 
ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 173 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 174 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

14 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยแม่กองพ,ุ 
ห้วยแม่งูด, 
ห้วยวงัยาว 
และห้วยแม่ลายน้อย 
ต าบลนาคอเรือ 
อ าเภอฮอด  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 174 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 175 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

15 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยแม่สะเก็ด, 
ห้วยนกกะบ้า, 
ห้วยเม้า, 
ห้วยสูน, 
ห้วยช้างตาย, 
ห้วยปี, 
ห้วยต่อน, 
ห้วยพะจ่อ 
และห้วยอาม
ต าบลบ่อสลี
อ าเภอฮอด  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 175 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 176 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

16 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยแม่ตะเคียน 
และห้วยแม่ผักอาน 
ต าบลบ่อหลวง 
อ าเภอฮอด  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 176 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 177 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

17 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยบง 
และห้วยต้าง 
ต าบลมืดกา 
อ าเภอดอยเต่า  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 177 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 178 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

18 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยแม่เหยียบหลวง 
และห้วยบง 
ต าบลท่าเด่ือ 
อ าเภอดอยเต่า 
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 178 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 179 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

19 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยบอน, 
ห้วยแม่อ่างขางเหนือ, 
ห้วยตุงติง, 
ห้วยผาปูนแดง 
และห้วยหินฝน 
ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- 179 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 180 -

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพ้ืนฐาน
      แผนงานที่ 1.3 การเกษตร

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

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แบบ ผ.02 

20 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
(Check Dam) 
ห้วยแม่ลอบคี, 
ห้วยศาลาคี, 
ห้วยผีปาน, 
ห้วยแม่สอ, 
น้ าแม่ลอบ, 
ห้วยแม่รงค์ 
และห้วยแม่โขง 
ต าบลนาเกียน 
อ าเภออมก๋อย  
จังหวดัเชียงใหม่

1. เพื่อชะลอการไหลของน้ า 
    ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดินได้มากขึ้น 
    เพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินโดยรอบ 
    ท าให้เกิดความหลากหลายทาง
    ชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. เพื่อฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. เพื่อลดการกัดเซาะ ลดการพงั
    ทลายของดิน ดักตะกอนดิน
    และทราย แหล่งน้ าตอนล่าง
    ไม่ต้ืนเขิน สามารถเก็บกักน้ า
    ปริมาณได้มากขึ้น 
    และคุณภาพของน้ าดีขึ้น
4. เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
    เพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา
    ภยัแล้ง ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
    และส่ิงแวดล้อม

ขนาดสันฝายยาว 3 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร 
 - ปี 2563 : 100 แห่ง 
 - ปี 2564 : 200 แห่ง 
 - ปี 2565 : 200 แห่ง

- - 500,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน (แห่ง) 1. ท าให้เกิดการชะลอการไหล
    ของน้ า ท าให้น้ าซึมลงสู่ใต้ดิน
    ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้น
    ให้ดินโดยรอบ ท าให้เกิด
    ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ของระบบนิเวศในพื้นที่
    ป่าต้นน้ าล าธารของ
    จังหวดัเชียงใหม่
2. ฟื้นฟรูะบบนิเวศ
    สร้างความชุ่มชื้นในผืนป่า 
3. ลดการกัดเซาะ ลดการพงัทลาย
    ของดิน ดักตะกอนดินและทราย 
    แหล่งน้ าตอนล่างไม่ต้ืนเขิน 
    สามารถเก็บกักน้ าปริมาณ
    ได้มากขึ้น และคุณภาพของ
    น้ าดีขึ้น
4. เพิ่มปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
    แก้ไขปัญหาภยัแล้ง 
    ปัญหาหมอกควนั ไฟป่า 
5. ท าให้ประชาชนในพื้นที่
    เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ
    และส่ิงแวดล้อม

ส านักการช่าง

- - 10,000,000 20,000,000 20,000,000รวม
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1. ส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วและบรกิารสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน และ 2. การส่งเสรมิการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทนุสู่สากล
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรญัญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ยุทธศาสตรท์ี ่2 เศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว
      แผนงานที ่2.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต 
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม
วดัพระธาตุจอมกิตติ 
บ้านพระธาตุ หมู่ที่ 9                
ต าบลแม่แฝก 
อ าเภอสันทราย 
จังหวดัเชียงใหม่

เพือ่อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร

- - 500,000 - - ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ส านักการช่าง

2 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต 
ถนนเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแก่งแม่งัด
บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 4 
ต าบลป่าไหน่ 
อ าเภอพร้าว 
จังหวดัเชียงใหม่

เพือ่อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 282 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 409 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 409 เมตร

- - 500,000 725,000 725,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ส านักการช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

- 181 - (61 - 65) เพิ่มเติม คร้ังที่ 6/63   



- 182 -

    ยุทธศาสตรท์ี ่2 เศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว
      แผนงานที ่2.3 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธท์ีค่าดว่าจะไดร้บั
หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

งบประมาณ

แบบ ผ.02 

3 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay 
ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต เส้นทางเข้า
แหล่งท่องเที่ยวบ้านใหม่แม่ป่าขาง
บ้านใหม่แม่ป่าขาง หมู่ที่ 10 
เชื่อมบ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 
ต าบลออนเหนือ 
อ าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่

เพือ่อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 - ปี 2563 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 310 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว  395 มตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 5 เมตร
   ยาว 395 เมตร

- - 500,000 640,000 640,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ส านักการช่าง

4 ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay
ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต  
ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
บริเวณสะพานแขวนเชื่อมใจ
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 
ต าบลลวงเหนือ 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวดัเชียงใหม่

เพือ่อ านวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว การเดินทาง
ไปมา สะดวก ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 - ปี 2563 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 249 เมตร 
 - ปี 2564 กวา้ง 6 เมตร 
   ยาว 425 เมตร 
 - ปี 2565 กวา้ง 6 เมตร
   ยาว 425 เมตร

- - 500,000 854,000 854,000 ร้อยละ
ระยะทาง
ของถนนที่ได้
มาตรฐาน

นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

ส านักการช่าง

- - 2,000,000 2,219,000 2,219,000รวม
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 500,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

2 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ราคาเคร่ืองละ 350,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 350,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

3 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

4 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนเสริมทักษะ
การเรียนรู้
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

5 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการส่ือการสอน
ราคาโปรแกรมละ 26,000 บาท
ปี 2563 : 1 โปรแกรม

- - 26,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

6 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องส าหรับประชุมทางไกล
ราคาชุดละ 50,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 50,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

7 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kVA
ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 5,800 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)

8 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 13,200 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 13,200 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.แม่อายฯ)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

9 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 500,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

10 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ราคาเคร่ืองละ 350,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 350,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

11 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนเสริมทักษะ
การเรียนรู้
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการส่ือการสอน
ราคาโปรแกรมละ 26,000 บาท
ปี 2563 : 1 โปรแกรม

- - 26,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องส าหรับประชุมทางไกล
ราคาชุดละ 50,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 50,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kVA
ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 5,800 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)

16 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 13,200 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 13,200 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านแม่งอนฯ)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

17 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 500,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

18 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ราคาเคร่ืองละ 350,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 350,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนเสริมทักษะ
การเรียนรู้
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)
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- 188 -

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการส่ือการสอน
ราคาโปรแกรมละ 26,000 บาท
ปี 2563 : 1 โปรแกรม

- - 26,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องส าหรับประชุมทางไกล
ราคาชุดละ 50,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 50,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kVA
ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 5,800 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 13,200 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 13,200 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

25 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมระบบสารสนเทศ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 500,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 500,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

26 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จอแสดงผลมัลติมีเดีย แบบสัมผัส
ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว
ราคาเคร่ืองละ 350,000 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 350,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

27 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนระดับอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

28 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมส่ือการสอนเสริมทักษะ
การเรียนรู้
ราคาชุดละ 45,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 45,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่มา

ผ.03 

29 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ โปรแกรมบริหารจัดการส่ือการสอน
ราคาโปรแกรมละ 26,000 บาท
ปี 2563 : 1 โปรแกรม

- - 26,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องส าหรับประชุมทางไกล
ราคาชุดละ 50,000 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 50,000 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

31 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ขนาด 1 kVA
ราคาเคร่ืองละ 5,800 บาท
ปี 2563 : 1 เคร่ือง

- - 5,800 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

32 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เคร่ืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 
ราคาชุดละ 13,200 บาท
ปี 2563 : 1 ชุด

- - 13,200 - - ส านักการศึกษาฯ
(รร.บ้านศาลา)

33 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ทีวีทัชสกรีน TV LED TOUCH SCREEN 
ALL IN ONE PC 75 นิ้ว
และส่ือนวัตกรรมต้นแบบการสร้างส่ือ
การเรียนรู้ Active Learning  
ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 
โรงเรียนละ 1 ชุด รวม 4 ชุด 
ราคาชุดละ 990,000 บาท

- - 3,960,000 - - ส านักการศึกษาฯ

- - 8,100,000 - -รวม
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