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จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน จ ำนวน

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร

     - ผ.๐2 โครงกำร 
       อบจ.เชียงใหม่

1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     5 10,000,000           1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,000,000     1 2,673,900     5 10,673,900     - 673,900       

     - ผ.๐2 โครงกำร 
       อบจ.เชียงใหม่

1 10,000,000   1 10,000,000   1 10,000,000   1 10,000,000   1 10,000,000   5 50,000,000            1 10,000,000   1 10,000,000   1 30,000,000   1 30,000,000   1 30,000,000   5 110,000,000   - 60,000,000  

รวม 2 12,000,000   2 12,000,000   2 12,000,000   2 12,000,000   2 12,000,000   10 60,000,000            2 12,000,000   2 12,000,000   2 32,000,000   2 32,000,000   2 32,673,900   10 120,673,900   - 60,673,900  

     - ผ.๐2 โครงกำร 
       อบจ.เชียงใหม่

1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000        5 2,500,000              1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 700,000        1 500,000        5 2,700,000       - 200,000       

รวม 1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 500,000        5 2,500,000              1 500,000        1 500,000        1 500,000        1 700,000        1 500,000        5 2,700,000       - 200,000       

3 12,500,000 3 12,500,000 3 12,500,000 3 12,500,000 3 12,500,000 15 62,500,000 3 12,500,000 3 12,500,000 3 32,500,000 3 32,700,000 3 33,173,900 15 123,373,900 - 60,873,900

แผนงำนที่ 7.1 บรหิำรงำนทั่วไป
ยทุธศำสตรท์ี่ 7 กำรบรหิำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดี

รวมทั้งสิ้น

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครัง้ที ่4  ประจ ำปงีบประมำณ 2563

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ยทุธศำสตร์

โครงกำรเดมิ โครงกำรเปลี่ยนแปลง โครงกำร/งบประมำณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม  5  ปี เปลี่ยนแปลงปี 2564

งบประมำณ งบประมำณงบประมำณ

ปี 2565

งบประมำณงบประมำณ

รวม  5  ปีปี 2564 ปี 2561ปี 2565

งบประมำณ

ปี 2562 ปี 2563

งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณ งบประมำณงบประมำณ งบประมำณ

แผนงำนที่ 5.2 สำธำรณสุข

ยทุธศำสตรท์ี่ 5 กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต
แผนงำนที่ 5.1 กำรศึกษำ
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ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่1.ส่งเสรมิและพัฒนำกำรทอ่งเทีย่วและบรกิำรสุขภำพ เชื่อมโยงชุมชนและทอ้งถ่ิน และ 3. กำรเสรมิสรำ้งสังคมใหม้ีคุณภำพ คงอัตลักษณท์ำงวัฒนธรรม
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่5. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

ยุทธศำสตรท์ี ่5 กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต
แผนงำนที ่5.1 กำรศึกษำ

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

 - เดมิ - 

1 พัฒนำกำรศึกษำ 
โรงเรยีนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
สังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ที ่33

(แผนพฒันาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
รายการที่ 24 หน้า 671)

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 33
ในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่
จ ำนวน 13 โรงเรยีน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียน ตชด. 
มีบุคลากร
ที่เพยีงพอ
ต่อการจัด
การศึกษา

 - เปลี่ยนแปลง -

อุดหนุนกองก ำกับกำรต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน ที ่33

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
และศูนย์กำรเรยีนต ำรวจ
ตระเวนชำยแดน
สังกัดกองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ 33
ในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่
จ ำนวน 16 โรงเรยีน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,673,900

 - เปลี่ยนแปลง -

ผลลัพธท์ีค่ำดว่ำ
จะไดร้บั

หน่วยงำน
ทีร่บัผิดชอบหลัก

1. เพือ่ให้โรงเรียนมีบุคลากร
    ทางการศึกษาเพยีงพอ
    ต่อการจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอน
2. เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน
    มีโอกาสเรียนรู้และมีทักษะ
    ประสบการณ์เพิม่มากขึ้น
3. เพือ่ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
    ทางการเรียนให้ดีขึ้น
    และมีส่วนร่วมในการท า
    กิจกรรมต่าง ๆ 
4. เพือ่ให้โรงเรียนได้พฒันา
    หลักสูตรการเรียนการสอน
    รวมถึงการพฒันาบุคลากร
    ด้านวชิาการ กีฬา และอื่น ๆ

1. มีบุคลากรทางการศึกษา
    เพยีงพอต่อการจัดกิจกรรม
    การเรียนการสอน
2. นักเรียนมีการพฒันาทักษะ
    และน าประสบการณ์ที่ได้รับ
    มาปรับใช้ในการเรียน
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
    ทางการศึกษาที่ดีขึ้น
4. มีการพฒันาหลักสูตร
    การเรียนการสอน
    อย่างต่อเนื่องและ
    มีการพฒันาบุคลากร
    อย่างมีประสิทธภิาพ

ส านักการศึกษาฯ
(อุดหนุน
กองก ากับ
การต ารวจ

ตระเวนชายแดน
ที่ 33) 

(เปล่ียนแปลง
เนื่องจาก

1. มีศูนย์การเรียน
ต ารวจตระเวณ

ชายแดน 
เพิม่ขึ้น 2 แห่ง 

และโรงเรียน ตชด.
เพิม่ขึ้น 1 โรงเรียน

2. มีการจ้าง
บุคลากรทางการ

ศึกษาวฒิุการศึกษา
ระดับปริญญาตรี)

 - เดมิ -

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ประจ ำปงีบประมำณ 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

แบบ ผ.02 
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ยุทธศำสตรท์ี ่5 กำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพชีวิต
แผนงำนที ่5.2 สำธำรณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน
กิจกรรมที่
สนับสนุน
การป้องกัน
และควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
5 คร้ัง/ปี

10,000,000 10,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวน
กิจกรรมที่
สนับสนุน
การป้องกัน
และควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
10 คร้ัง/ปี

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

ส านักการช่าง

(เปล่ียนแปลง
เนื่องจาก

งบประมาณ
ไม่เพยีงพอส าหรับ

ด าเนินการ
ป้องกันและควบคุม

การแพร่ระบาด
ของโรคติดต่ออื่นๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้หวดัใหญ่
โรคมือเท้าปาก

เป็นต้น)

ผลลัพธท์ีค่ำดว่ำ
จะไดร้บั

หน่วยงำน
ทีร่บัผิดชอบหลัก

ป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ

(แผนพฒันาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
รายการที่ 1 หน้า 694)

1. เพือ่ป้องกันและควบคุม
    การแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อ เช่น 
    โรคไข้หวดันก 
    โรคไข้เลือดออก 
    โรคไข้หวดัใหญ่ ฯลฯ
    ในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่
2. เพือ่รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
    ให้ประชาชนมีความรู้และ
    ความเข้าใจ ในการเฝ้า
    ระวงัและการป้องกัน
    จากโรคติดต่อ
3. เพือ่ก าจัดเชื้อโรคติดต่อ
    และแหล่งเพาะพนัธุ์
    เชื้อโรคติดต่อ

1. สามารถป้องกันและ
    ควบคุมการแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อต่าง ๆ 
    ในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม่ได้
2. ประชาชนมีความรู้และ
    ความเข้าใจ ในการเฝ้า
    ระวงัและป้องกันตัว 
    จากโรคติดต่อ
3. สามารถก าจัดเชื้อโรค
    ติดต่อและแหล่งเพาะพนัธุ์
    เชื้อโรคติดต่อ - เปลี่ยนแปลง -

จัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น
1. อบรม สัมมนา
2. นิทรรศการ
3. จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
    หลายรูปแบบ เช่น 
    สปอตโฆษณาวทิยุและ
    สถานีโทรทัศน์  
    ป้ายประชาสัมพนัธ ์
    แผ่นพบัและสต๊ิกเกอร์ ฯลฯ
4. จัดซ้ือสารเคมี วสัดุอุปกรณ์
    เคร่ืองมือ เพือ่ใช้ในการ 
    ป้องกันและควบคุม
    การแพร่ระบาดของ
    โรคติดต่อ
5. พน่สารเคมีเพือ่ก าจัด
    โรคติดต่อ

 - เดมิ -

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่5. กำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคง ควำมปลอดภยั และควำมสงบสุขของประชำชน
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่7. กำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองทีด่ี

ยุทธศำสตรท์ี ่7 กำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมืองทีด่ี
แผนงำนที ่7.1 บรหิำรงำนทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ช่องทาง
ในการเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่
ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ

500,000 500,000 500,000 700,000 500,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  ประจ ำปงีบประมำณ 2563

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตวัชี้วัด 
(KPI)

 - เปลี่ยนแปลง -

ผลลัพธท์ีค่ำดว่ำ
จะไดร้บั

หน่วยงำน
ทีร่บัผิดชอบหลัก

ประสานการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่

(แผนพฒันาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565)
รายการที่ 3 หน้า 723)

1. เพือ่ให้มียุทธศาสตร์
    การพฒันาของ อปท.
    จังหวดัเชียงใหม่ให้
    สอดคล้องกับแผน
    ยุทธศาสตร์การพฒันา
    จังหวดัเชียงใหม่ 
2. เพือ่ให้ อปท.ในเขตจังหวดั
    เชียงใหม่มีการบูรณาการ
    โครงการพฒันาที่จะ
    ด าเนินการร่วมกันภายใต้
    กรอบยุทธศาสตร์การพฒันา
    ของ อปท.จังหวดัเชียงใหม่ 
3.  เพือ่ให้การประสานแผน
    พฒันาของ อปท. ในเขต
    จังหวดัเชียงใหม่ได้รับ
    การประสานเชื่อมโยง
    การพฒันา ตอบสนอง
    ความต้องการของประชาชน
4. เพือ่ให้มีข้อมูลของ
    อปท. น ามาใช้ประโยชน์
    ในการประสานแผนพฒันา
    ร่วมกัน

1. จัดท า/ทบทวนกรอบ
    ยุทธศาสตร์การพฒันา
    อปท.
2. ประชุม/ประสาน
    การจัดท าแผนพฒันา
    ท้องถิ่นจังหวดัเชียงใหม่
    ร่วมกับคณะกรรมการ
    ประสานแผนพฒันา
    ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
    หน่วยงานองค์กรภาครัฐ
    ภาคประชาชน 
    ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. จัดท าเอกสารแผนพฒันา
    ท้องถิ่นและเอกสารที่
    เกี่ยวข้องในการประสาน
    แผนพฒันาฯ 
4. ปรับปรุง/พฒันาระบบ
    สารสนเทศการประสาน
    แผนพฒันาท้องถิ่น
    และแผนพฒันาท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วน
    จังหวดัเชียงใหม่

1. มีกรอบยุทธศาสตร์
    การพฒันาของ อปท.
    จังหวดัเชียงใหม่
    ที่สอดคล้องกับ
    แผนยุทธศาสตร์การพฒันา
    จังหวดัเชียงใหม่ 
2. อปท.ในเขตจังหวดั
    เชียงใหม่ มีการบูรณาการ
    โครงการพฒันาที่จะ
    ด าเนินการร่วมกัน 
    ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์
    การพฒันาของ อปท.
    จังหวดัเชียงใหม่    
3. การประสานแผนพฒันา
    ของ อปท. ในเขตจังหวดั
    เชียงใหม่ได้รับการประสาน
    เชื่อมโยงการพฒันา
    สนองตอบความต้องการ
    ของประชาชน
4. มีข้อมูลของ อปท. น ามา
    ใช้ประโยชน์ในการประสาน
    แผนพฒันาของ อปท.
    ในเขต จ.เชียงใหม่ ร่วมกัน

กองแผนฯ

(เปล่ียนแปลง
เนื่องจาก

งบประมาณ
ปี 2564

ไม่เพยีงพอส าหรับ
ด าเนินการจัดท า

ยุทธศาสตร์
การพฒันาของ

อปท. จ.เชียงใหม่
(พ.ศ.2566 - 2570)

 - เดมิ -

แบบ ผ.02 
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