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สวนที่ 1 
 

บทนํา 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นอกจากเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกรแลว การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงบริบทตาง ๆ 
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อใหองคกรสามารถพัฒนาไปไดอยางตอเนื่องในทิศทางท่ีเหมาะสมสอดคลองกับแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ.2551 – 2553) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ.2551 – 2555) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงไดทบทวนแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2551 -2553) ข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาในระดับตาง ๆ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีจะดําเนินการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันเพื่อสนองตอบความตองการของ
ประชาชนไดตรงตามสภาพความเปนจริงในสังคมหรือตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
 

การบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะใชแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการบริหาร              
ซ่ึงแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะมีการกําหนดวิสัยทัศนจุดมุงหมายยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ินรวมท้ังการกําหนดโครงการ/กิจกรรมตัวช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง 
 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะมีความสอดคลองเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในระดับตาง ๆ และท่ีสําคัญองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจะไดนํา
แผนพัฒนาไปดําเนินการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   ขอ  4 
 “…แผนพัฒนา หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
 “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ท่ีกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ       
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอและแผนชุมชน 
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“แผนพัฒนาสามป”  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เปนประจําทุกป…” 
 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
แผนพัฒนาสามปจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรและ            

แนวทางการพัฒนา  ในการจัดทําโครงการจะคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงสถานะทางการคลังของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ แผนพัฒนาสามปเปนการแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ มีหลักคิดท่ีวาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได
มากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรม        
ท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผล
ตอวัตถุประสงคเปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพ่ือใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

 

ดังนั้น  โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะในแผน
ประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น มีสภาพความพรอม 2  ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/กิจกรรม 
รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  มีความพรอมในเร่ืองรูปแบบและรายละเอียด
สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํางบประมาณ รายจายประจําปตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
(พ.ศ.2551 – 2553) 

1. เพื่อปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2550 – 2552) และจัดทําโครงการพัฒนา เพื่อขยายฐานการพัฒนา
ในดานตาง ๆ ในป พ.ศ.2551 – 2553 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2551 – 2553) มีการประสาน
และบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยท่ีแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมมีความสอดคลองและเปนไปตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดเชียงใหมและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

3. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

4. เพื่อแสดงความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป 

5. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2551 – 2553 ไดดําเนินการจัดทําตาม

หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 082  ลงวันท่ี 9 มกราคม 2550 ท่ีไดซักซอมแนวทางการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกระบวนการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 – 2553 ) ดังนี้ 
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กระบวนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2551 – 2553) 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  
 

 จัดทํา/ทบทวน “กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด”  
 

 กําหนดขอบเขต “ประเภทโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.”  
  สงกรอบยุทธศาสตรฯ และขอบเขตประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพฯ ให อปท.และ   

      คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ     
 

ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2550  
                                                    

 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 จัดเก็บขอมูลและกําหนดประเด็นการพัฒนา ภายในเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม  2550 
 

 จัดทํารางแผนพัฒนาสามป/พิจารณารางแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2550 
 

อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป ภายในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2550   
 

อปท.ในเขตอําเภอเสนอโครงการที่เกินศักยภาพฯ  ซึ่งสอดคลองกับขอบเขตประเภทโครงการ    
       ที่เกินศักยภาพของ อปท. ภายในเดือนมิถุนายน  2550  (แบบ บ/ช ศ.1)  

 
 คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ 
  

 พิจารณาบูรณาการโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.ในภาพรวมของอําเภอ 
 จัดทํา “บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อปท.ในเขตอําเภอ” (แบบ บ/ช ศ.2) 

 

 
 เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพฯ ตอ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  
  แจงผลการพิจารณาให อปท.ทราบ 

ภายในวันท่ี  15  กรกฎาคม  2550 
 
 
 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  

 พิจารณาบูรณาการโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ในภาพรวมของจังหวัดและให อบจ.พิจารณา  
       บรรจุไวในรางแผนพัฒนาของ อบจ.ตามอํานาจหนาที่ 

 จัดทํา “บัญชีโครงการท่ีเกินศักยภาพของ อบจ.” (แบบ บ/ช ศ.3)  

 เสนอบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ อบจ. ตอ คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  

   แจงผลการพิจารณาให อปท.และ คกก.ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอทราบ  

ภายในเดือน  กรกฎาคม  2550  
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 สําหรับข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2551 – 2553) ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
หลังจากท่ีไดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมและไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป  ตามข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี  1    การเตรียมการจัดทําแผน   
  ข้ันตอนท่ี  2     การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี  3    การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
  ข้ันตอนท่ี  4    การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี  5    การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
  ข้ันตอนท่ี  6    การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
  ข้ันตอนท่ี  7    การอนุมัติแผนและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบฯ ขอ (17) 
 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น + ประชาคมทองถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา               
แผนพัฒนาทองถิ่น 

 กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผน
ยุทธศาสตรฯรวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการ
ของประชาคมและชุมชนโดยใหนําขอมูลพื้นฐาน       
ในการพัฒนาจากหนวยงาน ตาง ๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจ ัดทําแผนพัฒนา     
สามป 

 

 รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหาความตองการ
และขอมูล 

 จัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น         

พิจารณารางแผนฯ 

ผูบริหารทองถิ่นอนุมัติ 
ประกาศใช 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
สามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 
 
 

 ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามป
และประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

***  สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป 
 

ขอ  18  แผนพัฒนาสามปใหจัดทําและทบทวนใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนกอนงบประมาณประจําป 
- ผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององตการบริหารสวนจังหวัด 
- ผูวาราชการจงัหวัดมอบอํานาจใหนายอําเภอขยายเวลาการจัดทํารางแผนพัฒนาของเทศบาลและ 
   องคการบริหารสวนตําบล 

 

*** แผนพัฒนาสามปเม่ือไดรับอนุมัติประกาศใชแลวใหแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ   
องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ หนวยงานท่ีเกี่ยวของและประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายใน 
สิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทาง การดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีมี
ความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกันเพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมนํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 

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



 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพืน้ฐาน 
ท่ีสําคัญขององคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 

 
 



สวนที ่ 2 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 

2.1 ขอมูลท่ัวไป/ศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม 
1) ท่ีตั้งและขนาดพืน้ท่ี 

- ต้ังอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย อยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ต้ังอยู
ระหวางเสนรุงท่ี 17 - 21 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 98 - 99 องศาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศเหนือประมาณ 750 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ และประมาณ 720 กิโลเมตร โดยทางรถยนต  

- มีพื้นท่ีประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร จําแนกเปน 
- พื้นท่ีปาไม  69.92 %  (8,787,656 ไร) 
- พื้นท่ีทําการเกษตร  12.82 %  (1,611,971 ไร) 
- พื้นท่ีอยูอาศัยและอ่ืน ๆ   17.26 %  (2,167,971 ไร) 

2) อาณาเขตตดิตอ  
- ทิศเหนือ    ติดประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา  
- ทิศตะวันออก   ติดจังหวัดเชียงราย จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน  
- ทิศตะวันตก  ติดอําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน  
- ทิศใต   ติดจังหวดัลําพนู และจังหวดัตาก 
 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดปมีอุณหภูมิอยูระหวาง 12.5 - 38.0 oC แบงไดเปน 3 ฤดู คือ 

  - ฤดูรอน     เร่ิมต้ังแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 13.8 - 38.0 oC 
  - ฤดูฝน       เร่ิมต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 20.6 - 35.7 oC 
  - ฤดูหนาว   เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิอยูระหวาง 12.5 - 34.3 oC  

 

4) ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยท่ัวไปมีสภาพพื้นท่ีเปนภูเขาและปาละเมาะมีท่ีราบอยูตอนกลางตามสองฟากฝงแมน้ําปง          

มีภูเขาสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ  “ดอยอินทนนท”   สูงประมาณ  2,565 เมตร  อยูในเขตอําเภอจอมทอง 
นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ  ท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง  เชน  ดอยผาหมปก  สูง 2,297  เมตร  ดอยหลวง
เชียงดาว สูง  2,195 เมตร ดอยสุเทพ สูง  1,678 เมตร  สภาพพื้นท่ีแบงออกไดเปน  2 ลักษณะ คือ 

 พื้นท่ีภูเขาสวนใหญอยูทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเปนพื้นท่ีประมาณ  80 % ของ
พื้นท่ีจังหวัด เปนพื้นท่ีปาตนน้ําลําธารไมเหมาะตอการเพาะปลูก 
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 พื้นท่ีราบลุมน้ําและท่ีราบเชิงเขากระจายอยูท่ัวไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ – ใต ไดแก 
ท่ีราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง และลุมน้ําแมงัด เปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร 

  

5) ประชากร 
มีประชากรรวมท้ังส้ิน  1,664,971  คน  แยกเปนชาย  818,812  คน  คิดเปนรอยละ 49.17 เปนหญิง 

846,159 คน  คิดเปนรอยละ50.83 ของประชากรทั้งหมด (ท่ีมากรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย          
ณ วันท่ี 31 มกราคม 2550 ) 

  

6) ลักษณะทางการปกครอง 
จังหวัดเชียงใหม แบงการปกครองสวนภูมิภาคเปน 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 204 ตําบล 2,053 หมูบาน 

มีการบริหาร 3 ระดับ คือ  
- หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง 120 หนวยงาน มีบุคลากรประมาณ 43,488 คน (ไมรวม

บุคลากรของหนวยงานทหาร) 
- หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค 36 หนวยงาน มีบุคลากรประมาณ 11,750 คน  
- หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง , เทศบาลนคร 1 แหง , 

เทศบาลเมือง 1 แหง , เทศบาลตําบล 31 แหง , องคการบริหารสวนตําบล 177 แหง 
 

7) ศาสนา   
ประชากรจังหวัดเชียงใหมมีผูนับถือ  ศาสนาพุทธ 91.80 %  ศาสนาอิสลาม 1.17 % ศาสนาคริสต  

5.60 %   ศาสนาพราหมณ  ฮินดู  ซิกส  0.02 %  ศาสนาอ่ืน ๆ 1.41 % 
- วัดตามหลักความเช่ือ (ช่ือเปนศิริมงคล) ไดแก วัดหม่ืนลาน วัดหม่ืนเงินกอง วัดหมอคําตวง        

วัดดวงดี วัดลอยเคราะห วัดดับภัย  วัดชัยพระเกียรติ 
- วัดท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรและการทองเท่ียว ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร          

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  วัดแสนฝาง  วัดพันเตา  วัดพันอน  ฯลฯ 
 

8) ประเพณีสําคัญจังหวัดเชียงใหม 
-  เดือนเมษายน (หรือเดือนเจ็ด ตามการนบัเดือนของชาวลานนา) ประเพณีสงกรานต (ดําหวั)  

ประเพณีสืบชะตาบานเมือง บวชลูกแกวและพิธีสูขวัญ 
- เดือนพฤศจกิายน (หรือเดือนยี ่ตามการนบัเดือนของชาวลานนา) ประเพณเีดือนยี่เปง (ลอยกระทง) 

 

9) การสาธารณูปโภค 
จังหวัดเชียงใหมมีการประปา 6 แหง มีกําลังผลิตรวมท้ังส้ิน 49.5 ลานลูกบาศกเมตร มีปริมาณ     

การใชน้ํา 20.8 ลานลูกบาศกเมตร และปริมาณนํ้าท่ีจายเพื่อสาธารณประโยชนและร่ัวไหล 7.2 ลานลูกบาศกเมตร 
ขณะท่ีปริมาณการใชกระแสไฟฟาท้ังปมีถึง 1,522.233 ลานยูนิต 
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10) การศึกษา 
ในปการศึกษา 2549 จังหวัดเชียงใหมไดจัดการศึกษาทุกระดับช้ัน ทุกสังกัด มีจํานวนสถานศึกษา 

1,195 แหง ศูนยเด็กเล็ก 495 แหง มีครู/อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 19,410 คน จํานวนนักเรียน/ 
นักศึกษา 432,886 คน แยกเปนชวงช้ัน ดังนี้ 

 ระดับขั้นพื้นฐาน 
- ปฐมวัย (กอนประถมศึกษา) จํานวน 54,150  คน 
- ชวงช้ันท่ี 1 – 2 (ประถมศึกษา) จํานวน 143,278  คน 
- ชวงช้ันท่ี 3 (มัธยมศึกษาตอนตน) จํานวน  75,504  คน 
- ชวงช้ันท่ี 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพ) จํานวน 64,173  คน 

 ระดับอุดมศึกษา จํานวน 95,781  คน  
 

ตารางแสดง อัตราสวนครูตอนกัเรียน  หองเรียน และนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ปการศึกษา  2549 
 

จํานวน อัตราสวน 
ลําดับท่ี ชื่อจังหวัด/เขตพื้นท่ี 

ครู นักเรียน หองเรียน ครู : นักเรียน หอง  : นักเรียน 

1   สพท.เชียงใหม เขต 1 1,951 36,390 1,510  1 : 18  1 : 24 

2   สพท.เชียงใหม เขต 2 1,957 37,271 1,988  1 : 19  1 : 19 

3   สพท.เชียงใหม เขต 3 1,375 50,871 2,071  1 : 36  1 : 24 

4   สพท.เชียงใหม เขต 4 1,547 26,816 1,316  1 : 17  1 : 20 

5   สพท.เชียงใหม เขต 5 1,780 40,299 2,123  1 : 23  1 : 19 
              

  รวม 8,610 191,647 9,008     
 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 

 
11) การบริการสาธารณสุข 

 ขอมูลบุคลากรสาธารณสุข (สาธารณสุขจังหวดั,โรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน, 
สถานีอนามัย) 

 - แพทย 206  คน  
 - ทันตแพทย 64  คน 
 - เภสัชกร 134  คน   
 - พยาบาลวิชาชีพ 1,453  คน    
 - นักวิชาการ/จพง.สาธารณสุข 519  คน 
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   ขอมูลสถานบริการทางการแพทย 
 

สถานีอนามัย 

ขนาดใหญ ทั่วไป 

รพ.ของรัฐ
สังกัดอื่น 

คลินิก
เอกชน 

โรงพยาบาล 
ศูนย 

(รพศ.) 

โรงพยาบาล
ทั่วไป 
(รพท.) 

โรงพยาบาล
ชุมชน 
(รพช.) 

ศูนยสุขภาพ
ชุมชน
(PCU) แหง % แหง แหง แหง 

- 1 22 128 33 12.31 235 9 550 

 

 ขอมูลสุขภาพ (ดัชนีอนามัย) 
- การเกดิมีชีพ   จํานวน 18,921 คน   อัตรา 11.17 ตอประชากรพันคน  
- การตายทุกกลุมอายุ จํานวน 12,931 คน   อัตรา   7.63 ตอประชากรพันคน   
- ทารกตาย  จํานวน      129 คน   อัตรา   6.82 ตอการเกนิมีชีพพันคน  
- มารดาตาย   จํานวน         2  คน   อัตรา   0.11 ตอการเกนิมีชีพพันคน  

 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

         
12) ดานเศรษฐกิจ 

 จํานวนผูเขามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม ป 2549 มีจํานวน 16 ราย เงินลงทุน 1,225.7 ลานบาท   
เกิดการจางงาน 2,357 ลานบาท ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ป 2549 

จํานวน เงินลงทุน การจางงาน ลําดับ ประเภทกิจการ 

(โครงการ) (ลานบาท) (ลานบาท) 

1 ผลิตผลทางการเกษตร 3 224.10 1,139 

2 อุตสาหกรรมเบา 2 45.50 194 

3 อิเล็กทรอนิกส / ไฟฟา 4 69.50 223 

4 เคมีภัณฑและกระดาษ 2 48.60 51 

5 บริการ 5 838.00 750 

รวม 16 1,225.70 2,357 
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 อุสาหกรรม / ธุรกิจ ท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในทองถ่ินมากท่ีสุด    
 

ลําดับ ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ 
จํานวนโรงงาน/

บริษัท/
ผูประกอบการ 

จํานวน
แรงงาน 

(คน) 

คิดเปน % ของ
อุตสาหกรรม
ท้ังหมด 

1 บริการ 5 750 31.25 

2 อิเล็กทรอนิกส / ไฟฟา 4 223 25 

3 ผลิตผลทางการเกษตร 3 1,139 18.75 

4 เคมีภัณฑและกระดาษ 2 51 12.5 

5 อุตสาหกรรมเบา 2 194 12.5 

รวม 16 2,357 100 

 
 ดานธุรกิจการคา มีนิติบุคคลจดทะเบียนใหมจํานวน 303 ราย  โดยมีประเภทธุรกิจท่ีจดทะเบียน

สูงสุดในไตรมาสที่ 1 ป 2550 คือ ธุรกิจคาปลีก และจําหนายสินคา ,ธุรกิจบริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา
อุปกรณดานอ่ืน ๆ และบริหารทางธุรกิจ และธุรกิจรับเหมากอสรางอาคารท่ัวไป  
 

ท่ีมา : ศูนยเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเหนือเชียงใหม และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม   
 
13) ดานการเกษตร 
  พืชเศรษฐกิจสําคัญท่ีทํารายไดใหกับจงัหวัดเชียงใหม ป 2549  
 

ลําดับท่ี ประเภทพืชเศรษฐกิจ จํานวนพ้ืนท่ีปลูก / ไร 
ปริมาณ 

(ตัน) 
ราคาเฉล่ีย/

กก. 
มูลคา (บาท) 

1 ลําไย 321,299 263,694.00 14.13 3,725,996,220.00 

2 หอมแดง 40,251 127,209.72 23.41 2,977,979,545.20 

3 สม 65,618 157,614.38 10.69 1,684,897,668.75 

4 กระเทียม 28,157 63,127.76 26.33 1,662,153,920.80 

5 ขาวเหนียวนาป 266,698 116,393.21 5.00 769,054,748.00 

6 ขาวเจานาป 150,814 55,927 6.00 405,410,197.05 

7 หอมหัวใหญ 10,649 38,756.85 9.50 368,275,575.00 

8 ล้ินจี่ 44,713 12,076.20 9.33 112,670,946.00 
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  มูลคาการผลิตภาคการเกษตรของจังหวดัเชียงใหม ป 2549 
 

ชนิดผลผลิต พ้ืนท่ี ผลผลิตรวม (ตัน) มูลคา (บาท) 

1. ดานพืช    
     1.1 ไมผล - ไมยืนตน 538,751.31 288,120.62 7,115,607,581.75 
     1.2 พืชผัก 203,653.00 465,050.25 6,642,153,416.00 
     1.3 พืชไร 366,617.75 384,992.08 3,665,958,147.00 
     1.4 ไมดอกไมประดับ 38,299.50 - 347,578,000.00 

2. ดานปศุสัตว  164,541.23 - 3,490,518,130.00 

3. ดานประมง  - 9,665.00 368,373,934.00 

รวม 21,630,189,208.75 
 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

 
14) ดานแรงงาน  

- จังหวัดเชียงใหมมีกําลังแรงงาน ป 2549  จํานวน 947,735 คน (59% ของประชากร) แยกเปนแรงงาน
ท่ีมีงานทํา 932,794 คน และวางงาน 14,941 คน มีอัตราการวางงานเฉล่ีย คิดเปน 0.9  

- อัตราคาจางแรงงาน 159 บาท / วนั 
- จํานวนแรงงานตางดาว 45,427 คน (ผิดกฏหมาย) ท่ีไดรับอนุญาตทํางานตามมติ ครม. ป 2549 แบงเปน  
 - ประเทศพมา  จํานวน 45,379 คน 
 - ประเทศลาว  จํานวน 41 คน 
 - ประเทศกัมพชูา จาํนวน 7 คน 
- สถานประกอบการในจงัหวดัเชียงใหม มีจาํนวน 1,217 คน และมีผูประกันตน จํานวน 28,629 คน  

 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

 
15) ดานการทองเท่ียว 

จังหวัดเชียงใหม มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนิยมของนักทองเท่ียว เชน อุทยานแหงชาติสุเทพ – ปุย วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท การแสดงชาง และสวนสัตวเชียงใหม  มีจํานวนโรงแรม
ท่ีพัก รวม 341 แหง รายไดจากการทองเท่ียวในจังหวัด ป 2549 รวม 39,785.06 ลานบาท แบงเปนชาวไทย 
19,085.64 ลานบาท ชาวตางประเทศ 20,699.42 ลานบาท  
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ตารางแสดง ขอมูลดานการทองเท่ียว 

ประเภท / รายการ 
ผูเยี่ยมเยือน 

(คน) 
นักทองเท่ียว 

(คน) 
ระยะเวลาพกัเฉล่ีย 

(วัน) 

ชาวไทย 3,539,772 2,529,420 2.68 

ชาวตางประเทศ 2,050,554 1,876,300 3.42 
รวม 5,590,360 4,405,720 - 

 

ท่ีมา : ศูนยการทองเท่ียว กีฬาและนัทนาการจังหวัดเชียงใหม 

  
16) ดานสาธารณภยั สถิติการเกิดอุบัติภยัของจังหวดัเชียงใหม แยกเปน 

- อัคคีภัย  47 คร้ัง / ป  มีผูเสียชีวิต 2 คน ผูไดรับบาดเจ็บ 1 คน ทรัยพสินไดรับความเสียหาย 47 ราย  
- อุทกภัย  4 คร้ัง / ป  มีผูเสียชีวิต 7 คน ผูไดรับบาดเจ็บ 3 คน ทรัยพสินไดรับความเสียหาย 1,906 ราย  
- วาตภัย  3 คร้ัง / ป  ทรัยพสินไดรับความเสียหาย 161 ราย  

 

ท่ีมา : สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 
 17) ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แบงตามสถานภาพคดี 5 กลุม ดังนี้ 
  - คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญ ไดรับแจง 155 ราย สามารถจับได 78 ราย ผูตองหา 146 คน  
  - คดีประทุษรายตอชีวิต รางกาย เพศ ไดรับแจง 702 ราย สามารถจับได 460 ราย ผูตองหา 558 คน 
  - คดีประทุษรายตอทรัพย ไดรับแจง 1,968 ราย สามารถจับได 879 ราย ผูตองหา 1,094 คน 
  - คดีอาญาท่ีนาสนใจ ไดรับแจง 1,393 ราย สามารถจับได 224 ราย ผูตองหา 259 คน 
  - คดีท่ีรัฐเปนผูเสียหาย  สามารถจับได 3,838 ราย ผูตองหา 6,195 คน 

 

 18) ดานอุบัติเหตุจราจรทางบก  
 สถิติในป 2549 มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนรวม 7,135 ราย แบงไดดังนี้ 

จํานวนคน / ยานพาหนะ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
1. คนเดินเทา 188 ราย 1. ขับรถเร็วเกินกวากฏหมายกําหนด 518 ราย 
2. รถจักรยาน 96 ราย 2. ตัดหนาระยะกระช้ันชิด 559 ราย 
3. รถสามลอ 143   ราย 3. แซงรถอยางผิดกฏหมาย 344   ราย 
4. รถจักรยานยนต 5,037 คัน 4. ขับรถไมเปดไฟหนา / ไมใชแสงสวางตามที่กําหนด 33 ราย 
5. รถสามลอเครื่อง 92 คัน 5. ไมใหสัญญาณจอด / ชะลอ / เล้ียว 336   ราย 
6. รถยนต 1,486   คัน 6. ฝาฝนปายหยุดและออกจากทางรวมทางแยก 310   ราย 
7. รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู) 138   คัน 7. ฝาฝนสัญญาณไฟ / เครื่องหมายจราจร 309   ราย 
8. รถบรรทุกขนาดเล็ก (ปกอัพ) 2,004   คัน 8. ไมขับรถในชองทางซายสุดในถนนที่มี 4 ชองทาง 28   ราย 
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จํานวนคน / ยานพาหนะ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
9. รถโดยสารขนาดใหญ   49 คัน 9. รถเสียไมแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณที่กําหนด 15   ราย 

10. รถบรรทุก 6 ลอ 154   คัน 10. บรรทุกเกินอัตรา 4   ราย 
11. รถบรรทุก 10 ลอ หรือมากกวา 88   คัน 11. ขับรถไมชํานาญ / ไมเปน 173   ราย 
12. อื่น ๆ (ระบุ)  - ไมทราบชนิด 3   คัน 12. อุปกรณชํารุด 9   ราย 

  - รถสองแถว 20   คัน 13. เมาสุรา 481   ราย 
   - รถไถ 2    14. หลับใน 27   ราย 
   - รถไถนาเดินตาม 1    15. เสพสารออกฤทธิ์ตอจิต หรือ ประสาท (ยาบา)        -   ราย 
   - รถอีแตน 1    16. สัตวพาหนะว่ิงตัดหนา เชน วัว ควาย 34   ราย 
             17. อื่น ๆ (ระบุ) - ประมาท 3,690   ราย 
                

 

 ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ป 2549 

รายการ 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1. จํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 282 63 345 
     1.1 เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ 157 36 193 
     1.2 เสียชีวิตที่โรงพยาบาล 125 27 152 

2. จํานวนผูบาดเจ็บสาหัส 246   

3. จํานวนผูบาดเจ็บเล็กนอย 3,343   

4. จํานวนผูตองหา    
     4.1 จับกุม 2,230 712 2,942 
     4.2 หลบหนี 30 - 30 
     4.3 ไมรูตัว  (รวม 1,834 คน)    

5. ยอดทรัพยสินเสียหาย 32,510,391 (บาท)   
 

ท่ีมา : ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 

19) ดานขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ป 2550   
- เขตพื้นท่ีชนบทจังหวัดเชียงใหม จํานวน 233,653 ครัวเรือน 1,843 หมูบาน 183 ตําบล พบวาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมตามเกณฑช้ีวัด จปฐ. ประชาชนบรรลุเปาหมายความจําเปน
พื้นฐาน 18 ตัวช้ีวัด รายไดเฉล่ียของประชาชนในภาพรวมคือ 40,847 บาท/คน/ป 

- ในเขตพื้นท่ีเทศบาลของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 16,833 ครัวเรือน 117 หมูบาน 14 เทศบาลตําบล 
พบวาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเชียงใหมในภาพรวมตามเกณฑช้ีวัด จปฐ. ประชาชนบรรลุเปาหมาย
ความจําเปนพื้นฐาน 16 ตัวช้ีวัด รายไดเฉล่ียของประชาชนในภาพรวมคือ 55,039 บาท/คน/ป 
ท่ีมา : รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 3/2550  
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20) ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 อุทยานแหงชาติในจังหวัดเชียงใหม 

อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท มีพื้นท่ีครอบคลุมทองท่ี อําเภอจอมทอง แมแจม แมวาง และ         
กิ่งอําเภอดอยหลอ เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดของประเทศไทย มีสภาพปาเปนตนน้ําลําธาร มีลักษณะ               
ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม โดยเฉพาะน้ําตกแมยะท่ีไดช่ือวาสวยท่ีสุดของประเทศ มีเนื้อท่ีประมาณ            
482.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 301,500 ไร 

อุทยานแหงชาติออบขาน มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 574 ตารางกิโลเมตร อยูในเขตพื้นท่ีปาสงวน
แหงชาติปาสะเมิง ปาสงวนแหงชาติปาแมขาน-แมวาง ภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงท่ีสุด ไดแก ยอดขุนเตียน
สูง 1,550 เมตร มีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และพันธุไมและสัตวปาท่ีสําคัญ 

 อุทยานแหงชาติแมตะไคร มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูในทองท่ีอําเภอสันกําแพง ดอยสะเก็ด และกิ่งอําเภอ
แมออน เปนพื้นท่ีตนน้ําของลุมน้ําปง มีพันธุไมมีคาและสัตวปาท่ีสําคัญหลายชนิดและประกอบดวยจุดเดน
ทางธรรมชาติท่ีสวยงามหลายแหง มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 696,250 ไร หรือ 1,114 ตารางกิโลเมตร 

อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูใน อําเภอแมริม หางดง และอําเภอเมือง
เชียงใหม  มีการขยายขอบเขตอุทยานฯ ครอบคลุมบริเวณน้ําตกแมสา น้ําตกตาดหมอก-วังฮาง น้ําตกตาด
หมอกฟา และพื้นท่ีปาตนน้ํา ลําธาร โดยรอบของน้ําตกท้ังสามแหง รวมเนื้อท่ีท้ังส้ิน163,162.50 ไร         
หรือประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร 

อุทยานแหงชาติศรีลานนา มีพื้นท่ีครอบคลุมทองท่ีอําเภอเชียงดาว พราวและอําเภอแมแตง  
ประกอบดวยสภาพปาท่ีอุดมสมบูรณและเปนปาตนน้ําลําธารท่ีสําคัญของแมน้ําปงตอนบน มีสัตวปานานา
ชนิด และจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงาม เชน น้ําตกมอนหินไหล อางเก็บน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล      
มีเนื้อท่ีประมาณ 1,406 ตารางกิโลเมตร หรือ 878,750 ไร  

อุทยานแหงชาติออบหลวง มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูในทองท่ีอําเภอจอมทอง ฮอด และอําเภอแมแจม มี
สภาพปาท่ีสมบูรณดวยระบบนิเวศนทุกประการ ท้ังมีความสวยงามและความมหัศจรรยทางธรรมชาติ       มี
คุณคาทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติท้ังทางธรณีวิทยาและคุณคาทาง
สถาปตยกรรมทางธรรมชาติ เหมาะแกการศึกษาคนควาทางวิชาการ มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 630 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 393,750 ไร  

อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง เปนอุทยานแหงชาติ ลําดับท่ี 81 ของประเทศไทย ซ่ึงกรมปาไมไดเลือก
ใหเปนอุทยานแหงชาติฉลอง 100 ป กรมปาไมและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน
วโรกาสท่ีทรงครองราชยปท่ี 50 มีจุดชมวิวท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติความงดงามของทองทะเลหมอก 
สามารถท่ีจะมองเห็นเทือกเขาดอยหลวงเชียงดาวไดอยางชัดเจน 
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อุทยานแหงชาติแมฝาง มีพื้นท่ีครอบคลุมอยูใน อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย ลักษณะภูมิประเทศ
สลับซับซอน เปนสวนหน่ึงของเทือกเขาผีปนน้ํา เปนปาท่ีอุดมสมบูรณประกอบดวยพันธุไม สัตวปาและ
ของปาหลายชนิด มีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีงดงาม เชน ถํ้าหวยบอน บอน้ํารอน น้ําพุรอน หวยแมใจ มีเนื้อท่ี
ประมาณ 380 กิโลเมตร หรือ 237,500 ไร  

อุทยานแหงชาติเชียงดาว เปนแนวเทือกเขาติดตอจากดอยเชียงดาวและดอยผาแดง เปนปาผืน
เดียวกันกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว และอุทยานแหงชาติศรีลานนา เปนตนน้ําลําธารของแมน้ําปงและ
แมแตง อยูในปาสงวนแหงชาติปาเชียงดาว และปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําแมฝาง สภาพปามีความอุดม
สมบูรณ มีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีนาสนใจ คือ น้ําตกศรีสังวาลย น้ําตกปางตอง น้ํารูนิเวศน ถํ้าแกลบ มีเนื้อท่ี
ท้ังหมดประมาณ 1,123.336 ตารางกิโลเมตร หรือ 702,085 ไร  

อุทยานแหงชาติแมโถ  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมลาย อําเภอฮอด และปาสงวนแหงชาติ       
ปาแมแจม อําเภอแมแจม มีเนื้อท่ีประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 618,750 ไร 

อุทยานแหงชาติขุนขาน อยูในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาสะเมิง และปาแมแจม มีเนื้อท่ีประมาณ 397 
ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 248,125 ไร 

อุทยานแหงชาติแมวาง  ครอบคลุมพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาแจม ปาสงวนแหงชาติปาแมขาน-     
แมวาง และปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง มีพื้นท่ี 700 ตารางกิโลเมตร ปกคลุมดวยปาไมชนิดตางๆ คือ        
ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังผสม ปาดิบเขา และปาสนเขา  

อุทยานแหงชาติดอยเวียงผา เปนอุทยานแหงชาติอยูระหวางเตรียมการประกาศ มีพื้นท่ีประมาณ 
583 กิโลเมตร หรือ ประมาณ 364,375 ไร ครอบคลุมพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปาลุมน้ําแมฝาง ทองท่ีตําบล    
ศรีดงเย็น ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ ทองท่ีตําบลแมขา ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   
และปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงซาย ทองท่ีตําบลปาแดด ตําบลศรีถอย ตําบลทากอ จังหวัดเชียงราย 
 

ท่ีมา : อุทยานแหงชาติ กรมปาไม  http://www.thaiforestbooking.com 

 
 ทรัพยากรดิน 

     ลักษณะดินของจังหวัดเชียงใหม   พื้นท่ีของจังหวัดเชียงใหมแบงตามลักษณะกลุมดินตามประเภท
ของ Great Group เปน 4   กลุม ดังนี้               

1. กลุมดินนา     ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัดอยูในสภาพพื้นท่ี
งานลุมดินลึกเนื้อดินคอนขางละเอียดมักมีน้ําทวมขัง ในฤดูเพาะปลูกมักใชทํานา ในฤดูแลงพื้นท่ีท่ีมีการ
ชลประทานสามารถปลูกพืชไรหรือพืชสวนเปนพืชคร้ังท่ี 2 ไดดี             

2. กลุมดินไร   ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณรอยละ 10 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด อยูบนพื้นท่ีดอน   
มีความลาดเทดินลึกเนื้อดินรวนถึงคอนขางละเอียด การระบายน้ําจะมีปญหาของน้ําในฤดูเพาะปลูกและ        
มีการชะลางหนาดินทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลง ในบางพื้นท่ีท่ีมีแหลงน้ําจะใชปลูกไมผลไดดี             
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3. กลุมดินตื้น    ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณรอยละ 5 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัด สวนใหญ  พบตามท่ีลาด
เชิงเขาดินต้ืนมีกรวดหรือเศษหินหักปะปนอยูในเน้ือดินมากมีสภาพเปนปาโปรง ไมเหมาะสําหรับการเกษตร
แตเปนแหลงวัตถุสรางทางท่ีดี             

4. ภูเขา    ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณรอยละ 75 ของพื้นท่ีท้ังหมดของจังหวัด  มีท้ังดินลึกและดนิต้ืนเปน
แหลงตนน้ําท่ีสําคัญ บางพ้ืนท่ีมีการบุกรุกแผวถาง ใชในการทําไรเล่ือนลอยของชาวไทยภูเขา ทําใหเกิด    
การชะลางพังทลายของหนาดินลงสูลําน้ําธรรมชาติ และเกิดความเส่ือมโทรมของพื้นท่ีปาไม 
 

 ปาไม 
ลักษณะปาไมในจังหวัดเชียงใหม   ประกอบดวย   ปาไมผลัดใบและผลัดใบ  โดยปาประเภท  

ไมผลัดใบไดแก  ปาดงดิบและปาสนเขา สวนปาประเภทผลัดใบ ไดแก  ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง หรือ    
ปาแพะ  มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้    

ปาไมผลัดใบ   ไดแก        
ก) ปาดงดิบ  พบในพื้นท่ีชุมช้ืนท่ีลุมริมลําธารและแมน้ํา หากอยูในท่ีสูงกวา  1,000  เมตร จากระดับน้ํา      

ทะเลปานกลางจะจัดเปนปาดิบเขามีพรรณไมข้ึนหนาแนน  ตนไมท่ีลําตนเหยียดตรงอาจมี  ความสูงถึงตนละ 
30-50   เมตร รองลงมามีไมชั้นลางและไมพุมเตี้ย ไผ  และเถาวัลยยากตอการบุกเดินทางเขาไป ไมมีคา    
ในปานี้  ไดแก  ยางแดง  ตะเคียน  กระบาก  ยมหอม  เปนตน ปาดงดิบจะเปนปาท่ีมีความช้ืนมากท่ีสุด และ
เปนแหลงตนน้ําใหแกพื้นท่ีดานลาง        

 ข) ปาสน    สวนใหญเปนไมสนสองใบและสนสามใบ     
ปาผลัดใบ   ไดแก           
ก) ปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ   มีไมสําคัญ  คือ  ไมสัก  ข้ึนเปนกลุมหรือเดี่ยวกระจาย ท่ัวไป

ในปาโปรงปะปนกับพันธุไมผลัดใบชนิดอ่ืน ๆ ไมท่ีมีคาไดแก  ไมมะคาโมง  ไมแดง ไมประดู เปนตน  
สวนพันธุไมช้ันลางจะเปนพวกตระกูลปาลมและไผ สวนใหญอยูในอําเภอเชียงดาว แมแตง พราว สันทราย   
ดอยสะเก็ด  สันปาตอง  จอมทอง  แมแจม ฮอด  สะเมิง  แมริม และอําเภอดอยเตา         

ข) ปาเต็งรัง หรือปาแพะ  มีพันธุไมสําคัญคือ เต็ง รัง พลวง เหียง โดยปกติ เปนไมขนาดกลาง      
ข้ึนกระจายอยูหาง ๆ กัน ปาชนิดนี้พบโดยท่ัวไป และเปนปาท่ีมีความช้ืนตํ่าสุดงายตอการเกิดไฟปา 
 

 แรธาตุ                        
 แรธาตุท่ีสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันมีการผลิตแรจํานวน 4 ชนิด คือ   ดีบุก ซีไลท ลิกไนต 

หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน ในพื้นท่ีอําเภอสะเมิง จอมทอง ฮอด ดอยสะเก็ด  เชียงดาว และอําเภอไชยปราการ  
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 แหลงน้ําธรรมชาติ 
จังหวัดเชียงใหม มีแหลงน้ําธรรมชาติ ประกอบดวย แมน้ํา  ลําคลอง หนองและบึง ธรรมชาติ    

หลายแหง สําหรับแมน้ําท่ีสําคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม  มี   8   สายดวยกัน   คือ 
1. แมน้ําปง เปนแมน้ําสายใหญและยาวท่ีสุดประมาณ 160 กิโลเมตร ตนน้ําอยูบริเวณหมูบาน     

เมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนือ ไหลผานกลางเมืองเชียงใหม   ลงไปและเปนเสนกั้นเขต
จังหวัดลําพูนกับเชียงใหม  ลงไปยังเขตจังหวัดตาก  จังหวัดกําแพงเพชร บรรจบแมน้ํานานท่ีปากน้ําโพ    
จังหวัดนครสวรรค               

2. แมน้ําฝาง อยูในเขตอําเภอฝาง เปนแมน้ําท่ีไหลยอนข้ึนไปทางทิศเหนือ ตนน้ําเปนลําธารหลายสาย
ไหลมารวมกันจากตอนใตสุดของอําเภอฝาง แลวไปบรรจบกันทางทิศตะวันออกของตัวอําเภอฝางและ    
ไหลไปบรรจบกับแมน้ํากกท่ีบานทาตอน แลวไหลลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตผานจังหวัดเชียงรายวกขึน้
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบลําน้ําแมโขง             

3. แมน้ําแมแตง   ตนน้ําเกิดจากหวยลําธารตาง ๆ  เขตตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง  ไหลมารวม
กับน้ําแมคองในทองท่ีอําเภอเชียงดาว กลายเปนลําน้ําแมแตงไหลผานอําเภอแมแตงบรรจบแมน้ําปง ทางทิศใต
ของอําเภอแมแตงบริเวณบานสหกรณ 

4. แมน้ําแมงดั ตนน้ําเกดิจากหวยลําธารจากภูเขาซ่ึงลอมรอบตัวอําเภอพราวเกดิแมน้าํสายนี้       
ไหลผานเขตอําเภอดอยสะเกด็บรรจบกับแมกน แมคาว ไหลบรรจบแมน้ําปงท่ีอําเภอสันปาตอง              

5. แมน้ําแมกวง ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาบริเวณบานยางนานอย ไหลผานอําเภอดอยสะเก็ด         
สันทราย และอําเภอสารภ ี อําเภอเมืองลําพูน แลวไหลบรรจบกับแมน้ําปงบริเวณบานสบทา จังหวัดลําพูน 

6. แมน้ําแมขาน  ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาบริเวณบานแมขานใหญ อําเภอสะเมงิ ไหลผานทุงนาบริเวณ
ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอสันปาตองไหลบรรจบแมน้ําปงบริเวณบานทามะโอ อําเภอสันปาตอง 

7. แมน้ําแมกลาง   ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาดอยอินทนนท หรือดอยอางกา ในเขตอําเภอจอมทอง 
แลวไหลผานตัวอําเภอจอมทองลงสูแมน้ําปง              

8. แมน้ําแมแจม    ตนน้ําเกิดอยูบนเทือกเขาสาขาของดอยหัวชางในเขตอําเภอแมแจมไหลมารวม
กับลําธารอ่ืน ๆ ในเขตบานมวงปองกลายเปนแมน้ําแมแจม ผานตัวอําเภอแมแจมแลววกออมดอยเลือมูนทาง   
ทิศตะวันตกและทิศใตลงมาบรรจบแมน้ําแมปง ท่ีบานสบแจมฝงซาย อําเภอฮอด  
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2.2  ขอมูลศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
1) อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด 

       อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ตาม พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. 2540 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2546  

 1. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินกิจการภายในเขต อบจ. ดังตอไปนี้ (มาตรา 45) 
 (1) ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย   
 (2)จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนา 

จังหวัดตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด  
 (3) สนบัสนนุสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
 (4) ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอ่ืน 
 (5) แบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอ่ืน  
 (6)  อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะ

ภายในเขตสภาตําบล  
 (7) คุมครอง ดแูล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 (7 ทวิ)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  
 (8) จัดทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีอยูในเขตองคการ

บริหารสวนจังหวัด และกิจการน้ันเปนการสมควรใหราชการสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกัน
ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 9) จัดทํากิจการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปน
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

บรรดาอํานาจหนาท่ีใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ท้ังนี้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

 อํานาจหนาที่ตามพรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  ตามมาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16  ใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มีอํานาจ
หนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนใน  ทองถ่ิน   ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินของตนเอง และประสานการจัดทํา 
       แผนพัฒนาจังหวดัตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
2. การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาทองถ่ิน 
3. การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
4. การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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5. การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
9. การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
10. การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
11. การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 
12. การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ  
13. การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 
14. การสงเสริมการทองเท่ียว 
15. การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเอง 
     หรือรวมกับบุคคลอ่ืนหรือจากสหการ 
16. การสรางและบํารุงทางบกและทางน้าํท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
17. การจัดต้ังและการดูแลตลาดกลาง 
18. การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณ ีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
19. การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
20. การจัดใหมีพพิิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 
21. การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22. การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
23. การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวดั 
24. จัดทํากิจกรรมใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในเขต   
        และกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนรวมกันดําเนินการ  
        หรือใหองคการบริหารสวนจังหวดัจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
25. สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนใน 
        การพัฒนาทองถ่ิน 
26. การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครอง 
       สวนทองถ่ินอ่ืน 
27. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
28. จัดทํากิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนด 
     ใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
29. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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 อํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เร่ือง กําหนดอํานาจ และหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการ
บริหารสวนจังหวัด 

ขอ 1 ลักษณะของการดาํเนนิงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะในเขตจังหวัด 
(1) ดําเนินงานในโครงการท่ีมีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในเขต

จังหวัด 
(2) เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมท่ีเปนภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ในจังหวัด

ท่ีมุงตอประโยชนของทองถ่ินหรือประชาชนเปนสวนรวมและไมเขาไปดําเนินงานท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดสามารถดําเนินการไดเอง 

(3) เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง หรือมีผูท่ี
ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา  1  แหงข้ึนไป 

 

ขอ 2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดตามขอ 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะดังนี้   คือ 
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสรางและ

พัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินในจังหวัดเพื่อนําไปสูการใชจายงบประมาณ  
ในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความสมดุลยและคุมคาทางเศรษฐกิจ 

(2) การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ  หรือมีการเกี่ยวเนื่อง
กันหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในลักษณะท่ีเปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับ
แผนงานโครงการท่ีดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(3) การจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน   
ในระดับจังหวัด  และไมเปนการซํ้าซอนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขยายศักยภาพและมุงตอผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคม
สงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนใน
จังหวัด 

(4) การสงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  การสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
ของจังหวัด 

(5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัดโดยเฉพาะอยางยิ่งการทําหนาท่ี
เปนองคกรหลักในการกําจัดมูลฝอย   ส่ิงปฏิกูลรวม  การดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวมใหแก  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด 

(6) ใหบริการดานเทคนิควิชาการ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล บุคลากร แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
อ่ืนในเขตจังหวัด 
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(7) ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการกําหนด  
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม     
ถายโอนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  “มีหนาท่ีท่ีตองทํา” 

 

ขอ  3    การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จะกระทําไดแตเฉพาะกรณี
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการเอง แตไมสามารถ
ดําเนินการเองได เนื่องจากเปนงานปฏิบัติซ่ึงจะตองใชเทคนิควิชาการสูง และหนวยงานของรัฐนัน้มี
ความสามารถที่จะดําเนินการไดดีกวาและผลของการใหการสนับสนุนนั้นจะเปนประโยชนตอ   
การดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด   

   

การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด จะกระทําไดเปนกรณีท่ีเรงดวนและ
จําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 

   

การใหการสนับสนุนแกประชาคม  องคกรประชาชน ควรเปนไปในลักษณะของการสงเสริม
ความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการรวมคิด  
รวมทํา รวมรับผลประโยชน  โดยไมใหการสนับสนุนในลักษณะของการใหส่ิงของ  หรือการเขาไป
ดําเนินการแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 

แผนภูมิแสดงโครงสรางและการแบงสวนการบริหารของ อบจ.เชยีงใหม 

ตาม พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 
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องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

(*มาจากการเลือกตั้งโดยตรง วาระ 4 ป ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 

- รองนายก อบจ. 3 คน (นายกฯ อาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใช สมาชิกสภา อบจ.) 

- เลขานุการและที่ปรึกษา นายก อบจ. รวมกันไมเกิน 5 คน (นายกฯ อาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมิใช สมาชิกสภา อบจ.) 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

- ประธานสภาฯ 

- รองประธานสภาฯ 

- สมาชิกสภา อบจ.ชม. 42 คน 

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หนวยตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดฯ กองกิจการสภาฯ กองแผนฯ กองคลัง กองชาง กองพัสดุฯ กองการศึกษาฯ 

ฝายบริหารงานทั่วไป 

ฝายบริหารงานบุคคล 

ฝายนิติกร 

และการพานิชย 

ฝายการประชุม 

ฝายกิจการสภาและ

การมีสวนรวมของ

ประชาชน 

ฝายนโยบาย 

และแผน 

ฝายจัดทํา

งบประมาณและ

พัฒนารายได 

ฝายตรวจสอบ

ติดตามและ

ประเมินผลฯ 

ฝายการเงิน 

ฝายบัญชี 

ฝายเรงรัดจัดเก็บ

รายได 

ฝายสํารวจและ

ออกแบบ 

ฝายกอสรางและ

ซอมบํารุง 

ฝายเครื่องจักรกล 

ฝายสาธารณภัย

และสิ่งแวดลอม 

ฝายพัสดุ 

ฝายทรัพยสิน 

ฝายบริหาร

การศึกษา 

ฝายสงเสริมศาสนา

และวัฒนธรรม 

ฝายพัฒนาสังคม 

และการทองเที่ยว 
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ตามมาตรา 39 พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2546
ไดกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดควบคุมรับผิดชอบในการบริหารราชการของ  องคการบริหาร
สวนจังหวัดตามกฎหมายและเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัดใหมี     
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางองคการบริหารสวนจังหวัด
รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหาร
สวนจังหวัดใหเปนไปตามนโยบายและมีอํานาจหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดมอบหมาย   

 

ตารางแสดง  ขอมูล ณ วันท่ี  1  มิถุนายน  2550 

ลําดับท่ี สวนราชการ ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานจาง รวม 

1. สํานักปลัดฯ 33 26 21 80 
2. กองกิจการสภา 14 1 - 15 
3. กองแผนฯ 15 1 3 19 
4. กองคลัง 24 2 4 30 
5. กองชาง 53 20 182 255 
6. กองพัสดุและทรัพยสิน 15 - 3 18 
7. กองการศึกษาฯ 27 3 24 54 
8. หนวยตรวจสอบภายใน 4 - - 4 

รวม 185 53 237 475 
 

  ท่ีมา : ฝายบริหารงานบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม 
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ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนา  
 

ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดลอม) 
 ถนนสายทางท่ีรับมอบถายโอนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรับมอบถายโอนภารกิจตาม

พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มีหนาท่ีตองทํา 
ตารางแสดง  จํานวนสายทางท่ีรับการถายโอนภารกิจจากกรมเรงรัดพัฒนาชนบท   

ลําดับท่ี เขตพ้ืนท่ี / อําเภอ จํานวนสายทาง 
ระยะทางตลอดสายรวมสะพาน 

(กม.) 
1 อําเภอแมอาย 6 26.741 
2 อําเภอฝาง 11 68.752 
3 อําเภอเชียงดาว 2 13.393 
4 อําเภอแมแตง 6 64.077 
5 อําเภอแมริม 9 46.436 
6 อําเภอพราว 8 24.796 
7 อําเภอดอยสะเก็ด 19 77.934 
8 อําเภอสันทราย 8 37.828 
9 กิ่งอําเภอแมออน 4 8.441 
10 อําเภอสันกําแพง 15 55.696 
11 อําเภอสารภ ี 14 69.199 
12 อําเภอเมือง 5 15.084 
13 อําเภอสะเมิง 1 28.620 
14 อําเภอหางดง 8 34.051 
15 อําเภอแมวาง 1 0.562 
16 อําเภอสันปาตอง 12 62.166 
17 กิ่งอําเภอดอยหลอ 4 16.957 
18 อําเภอจอมทอง 6 78.041 
19 อําเภอฮอด 1 6.617 
20 อําเภอแมแจม 5 45.885 
21 อําเภออมกอย 3 79.850 

รวม 148 861.126 
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 สถานสงเคราะหคนชราวัยทองนเิวศน ต้ังอยูท่ี 304 หมูท่ี 7 ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง  
จังหวดัเชียงใหม พื้นท่ี 171 ไร (ขออนุญาตใชจากกรมปาไม) องคการบริหารสวนจงัหวัดเชียงใหม รับโอน
มาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 มีคนชราท่ีอยูในความดูแลแยกเปน 
ตารางแสดงขอมูลคนชราท่ีอยูในความดแูลของสถานสงเคราะหคนชราวัยทองนเิวศน 

ลําดับท่ี ประเภท รวม 
1 ประเภทพเิศษ 35 
2 ประเภทสามัญ 85 

รวม 120 
 

 การถายโอนสถานศึกษา โรงเรียนท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รับโอนสถานศึกษา            
ข้ันพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความพรอม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549 จํานวน 2 โรงเรียน ดังนี ้
ตารางแสดงขอมูลจํานวนโรงเรียน  ขาราชการ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่ีขอรับการถายโอนการศึกษา
มาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม 

 

ขาราชการ ลําดับ
ท่ี 

โรงเรียน 
สายบริหาร สายการสอน 

ครู 
อัตราจาง 

ลูกจาง
ประจํา 

ลูกจาง
ชั่วคราว 

รวม
บุคลากร 

นักเรียน 

1 
โรงเรียนแมงอนขี้เหล็ก 
อําเภอแมอาย 

1 13 13 1 - 28 297 

2 
โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
อําเภอแมอาย 

2 36 10 2 3 53 556 

รวม 3 49 23 3 3 81 853 



 

 งานทะเบียนพาณิชย รับโอนงานจากกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย   เมื่อวันที่ 5  ตุลาคม 2546  สรุปการดําเนินงาน  ดังนี ้
 

ตารางแสดงขอมูลการรับจดทะเบียนพาณชิย  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
                 

จดทะเบียน 
จดทะเบียนจัดตั้ง 

เปลี่ยนแปลง 
จดทะเบียนเลิก ขอรับเอกสาร ออกใบแทน ตรวจเอกสาร อื่น ๆ รวม 

ป 

ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน ราย จํานวนเงิน 

2547 
(ม.ค.47 - ธ.ค.47) 

5,049 252,450 724 14,570 787 15,770 625 32,210 98 2,940 12 250 - - 7,295 318,190 

2548 
(ม.ค.48 - ก.ย.48) 

4,310 215,500 752 15,040 698 13,960 823 41,660 92 2,760 4 80 4 8,000 4,417 199,010 

2549 
(ต.ค.48 -ก.ย.49) 

5,974 298,700 1,355 30,130 1,111 22,220 1,146 59,880 174 5,260 5 100 3 1,600 9,768 417,890 

2550 
(ต.ค.49 -พ.ค.50) 

3,751 187,550 1,081 25,970 795 15,900 843 43,590 122 3,660 4 80 - - 6,596 276,750 

รวม 19,084 954,200 3,912 85,710 3,391 67,850 3,437 177,340 486 14,620 25 510 7 9,600 28,076 1,211,840 

 
หมายเหตุ  - ตั้งแตป 2549 นับขอมูลตามปงบประมาณ  

  - รายไดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เริ่ม 14  เมษายน 2549 เปนตนไป 

  - ยอดรายไดทะเบียนพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตั้งแต  14 เม.ย. 2549  -  31 พ.ค. 2550  รวม 466,240 บาท    
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ขอมูลดานงบประมาณการคลัง 
 

   รายไดจากภาษีอากรและคาธรรมเนียมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับ 
 

รายการ 
ป พ.ศ. 
2547 

ป พ.ศ. 
2548 

ป พ.ศ. 
2549 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 60,582,233.72 55,312,991.33 72,589,077.64 

1. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกยาสูบ 46,897,716.86 42,581,527.35 60,269,328.85 

2. ภาษีบํารุง อบจ. จากสถานคาปลีกนํ้ามัน 13,684,516.86 12,731,463.98 12,130,278.79 

3. คาจดทะเบียนพาณิชย - - 189,470.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 10,568,861.16 12,902,876.44 16,287,143.73 

1. คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 143,478.55 19,998.49 - 

2. คาธรรมเนียมบํารุง อบจ. จากผูเขาพักโรงแรม 9,305,076.31 11,014,190.45 12,877,032.48 

3. คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายและขอบังคับทองถ่ิน 45,300.00 40,500.00 48,512.50 

4. คาปรับการผิดสัญญา 790,006.30 1,043,387.50 2,289,688.75 

5. คาใบอนุญาตอื่น ๆ (ดูดทราย) 285,000 784,800.00 1,071,910.00 

รายไดจากสวนอ่ืน ๆ 3,601,989.88 4,909,680.05 14,450,348.07 

1. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 818,421.44 2,125,939.92 13,235,828.07 

2. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,657,330.44 2,709,900.13 1,023,360.00 

3. หมวดรายไดจากทุน 126,238.00 73,840.00 191,160.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร 468,802,532.95 532,370,294.75 613,854,242.36 

1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 375,815,198.85 403,805,538.78 410,842,810.07 

2. ภาษีมูลคาเพ่ิม 28,157,695.91 66,733,144.23 123,674,555.60 

3. ภาษีบํารุง อบจ. จากภาษีมูลคาเพิ่มท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 % 63,448,225.24 59,915,931.12 77,314,246.23 

4. คาภาคหลวงแร 1,381,412.95 1,915,680.62 2,022,630.46 

หมวดเงินอุดหนุน  163,589,433.00 121,663,159.00 111,062,316.00 

รวมรายไดท้ังหมด 707,145,050.71 727,159,001.57 828,243,127.80 
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 สัดสวนของเงินรายไดจากการจัดเก็บเองตอรายไดท่ีไดจากสวนกลาง 

 
 

 ความสามารถในการหารายไดจากการจัดเก็บเอง  
จํานวนเงิน 

แหลงรายไดจากการจัดเก็บเอง 
ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ ป 2549 รอยละ 

1. หมวดภาษีอากร 60,582,233.72 81.04 55,312,991.33 75.64 72,589,077.64 70.25 
2. หมวดคาธรรมเนียม   
คาปรับและ ใบอนุญาต 

10,568,861.16 14.14 12,902,876.44 17.64 16,287,143.73 15.76 

3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน 818,421.44 1.09 2,125,939.92 2.91 13,235,828.07 12.81 
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 2,657,330.44 3.55 2,709,900.13 3.71 1,023,360.00 0.99 
5. หมวดรายไดจากทุน 126,238.00 0.17 73,840.00 0.10 191,160.00 0.19 

รวม 74,753,084.76 100 73,125,547.82 100 103,326,569.44 100 

 
 

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

จํานวนเงิน 
แหลงรายได 

ป 2547 รอยละ ป 2548 รอยละ ป 2549 รอยละ 

1.รายไดที่ไดจากสวนกลาง 632,391,965.95  89.43 654,033,453.75 89.94 724,916,558.36 87.52 

2.รายไดจากการเก็บเอง  74,753,084.76  10.57 73,125,547.82 10.06 103,326,569.44 12.48 

รวมรายไดท้ังสิ้น 707,145,050.71 100 727,159,001.57  100 828,243,127.80 100 

สัดสวนรายได 
จากสวนกลาง  : รายไดจากการเก็บเอง 

9:1  9:1  9:1  



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 

ในปที่ผานมา 
 
 
 
 

 
 
 



สวนที ่ 3 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 

3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา 
สรุปผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ินดวยเทคนิค      

SWOT  Analysis 
 จุดแข็ง 

 จังหวัดเปนศูนยกลางของอาณาจักรและวัฒนธรรมลานนา  มีภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน

เอกลักษณ และมีประเพณีท่ีโดดเดนและสืบทอดกันมายาวนาน เชน  ประเพณีรดน้ําดําหัว  ประเพณี

สงกรานต  รวมท้ังแหลงโบราณสถานและแหลงประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 
 เปนแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมท่ีสําคัญของประเทศ   อาทิ  หัตถกรรมรม  ท่ีบานบอสราง                  
อําเภอสันกําแพง  ผลิตภัณฑไมแกะสลักท่ีบานถวาย  อําเภอหางดง  ผาทอพ้ืนเมืองและผาซ่ินตีนจก           

ท่ีบานทองฝาย  อําเภอแมแจม และผลิตภัณฑจักสานท่ีบานปาบงหลวง  อําเภอสารภี  เปนตน 
 จังหวัดเชียงใหมมีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง   เปนศูนยกลางการคาและการลงทุน  การเงิน          

การธนาคารและการบริการตาง ๆ โดยเฉพาะดานการทองเท่ียว   
 มีความพรอมในดานสาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนสง ท้ังทางบกและทางอากาศท่ีได
มาตรฐาน  

 มีความพรอมดานสถาบันการศึกษาและบริการทางการแพทย ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน รองรับ       

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของจังหวัดและภาคเหนือ 
 มีความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนแหลงตนน้ําลําธารของประเทศ 
 เปนแหลงผลิตผลทางการเกษตรและพืชผลไมเมืองหนาว 
 ประชาชนมีความต่ืนตัวในการมีสวนรวมในการพัฒนาและชวยตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ        

โดยการรวมตัวเปนองคกรและสรางเครือขายในการดําเนินงาน  
 

 จุดออน 
    ปญหามลภาวะและส่ิงแวดลอม (ขยะ, ฝุนละออง, ควัน, น้ําเสีย, กล่ินเหม็น, เสียงดัง)                          
    ปญหาอุทกภยัและภัยแลง  เนื่องจากการบุกรุกพื้นท่ีปาตนน้าํเพื่อเกษตรทําใหเกดิน้าํทวม ในชวง     

ฤดูฝน  ประกอบกับการขาดการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําและการขุดลอกลําน้ํา  ทําใหการกระจายน้ํา
ไมท่ัวถึงสงผลใหไมมีน้าํเพยีงพอในฤดูแลง   
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 ปญหาความยากจนและคุณภาพชีวิต  ของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีหางไกล และชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง  

อาทิ  การขาดแคลนบุคลากร  อุปกรณทางการศึกษา และสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นท่ีอําเภอ      

อมกอยและอําเภอแมแจม ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางครบวงจร 
 ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะการตัดไมทําลายปา การบุกรุกพื้นที่ปาและ
ท่ีดินท้ังของรัฐและเอกชนรวมถึงปญหาดานส่ิงแวดลอมในเขตเมืองขยะและน้ําเสีย 

 ปญหาการจราจรในเมือง  เนื่องจากขาดระบบขนสงสาธารณท่ีเช่ือมโยงระหวางพื้นท่ี  ภายนอกและ
ภายในเขตเมือง 

 ภาคการเกษตรขาดการพัฒนาอยางครบวงจร 
 แหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดขายท้ังทางธรรมชาติและโบราณสถานเร่ิมเส่ือมโทรมขาดการอนุรักษ   

อยางถูกตอง ขาดการบริหารจัดการท่ีดีดานการทองเท่ียว การจัดมาตรฐานของแหลงทองเท่ียว 
 ขาดการวางผังเมืองท่ีดี  (Zoning) ขาดการวางแผนการประชาสัมพันธอยางมีเอกภาพและขาดศูนยรวม
ขอมูลขาวสารที่ครบวงจร 

 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียวอันเนื่องจากมีการโจรกรรมเกิดข้ึน

บอยคร้ัง 
 

โอกาส 
 ชุมชนมีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวท้ังดานภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม

โบราณสถาน 
 มีความพรอมในดานสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคมขนสง และทางอากาศท่ีไดมาตรฐานโดยเฉพาะ

การคมนาคมทางอากาศ เปนศูนยกลางการบินนานาชาติของภูมิภาค (Aviation Hub) 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ิน โดยหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุน  

การถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจระดับรากหญา โดยมีโครงการสําคัญ เชน   
โครงการสงเสริมตลาดผลิตภัณฑชุมชน  การจัดแสดงและจําหนายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน 

 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมพัฒนาใหมีระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐานสากล  เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลาง

ธุรกิจและการคาของภูมิภาค       
 รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหเชียงใหมเปน IT CITY สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและ           

การใหบริการประชาชน (e – Province) ทําใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วและมีโอกาสได
ศึกษาเรียนรูอยางกวางขวาง 
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 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศท้ังในแถบประเทศ เอเชียยุโรปและ

สหรัฐอเมริกา 
 รัฐบาลสนับสนุนการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมของจังหวัด  ไดแก โครงการจัดการแกไขปญหา
หมอกควัน อากาศเปนพิษ  การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  โครงการขุดลอกแมน้ําปง  เปนตน 

 แนวโนมการทองเท่ียวของโลก เนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ 
 พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  

มีคุณภาพเทาเทียมกันและท่ัวถึง 
 มีโอกาสเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติและศูนยกลางวัฒนธรรมของภูมิภาคอนิโดจนี 

 

 ขอจํากัด 
 รัฐบาลมีขอจํากัดดานงบประมาณในการพัฒนา  โดยเฉพาะงบลงทุน  ดานโครงสรางพื้นฐาน         

ท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตองดําเนินการโครงการท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญหรือ         

มีการเกี่ยวเนื่องกันหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําเปนตองใชงบประมาณสูง 
 ประชาชนไมใหความสําคัญในการแกไขปญหาดานส่ิงแวดลอมของจังหวัดรวมกัน อาทิ  โครงการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  ไมไดรับความรวมมือเทาท่ีควร 

 มีการชะลอตัวของนักทองเท่ียวจากตางประเทศเน่ืองจากปญหาโรคไขหวัดนก โรคซาร  
 ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของทองถ่ิน 
 สภาวะการณเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคเชนราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนสงผลตอการพัฒนา

ทองถ่ิน 
 

 ประเด็นทาทาย 
 การแกไขปญหาน้ําทวม 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ  แผนดินไหว  โคลนถลม 
 การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ํา การพัฒนา
แหลงกักเก็บน้ําควบคูกับการสนับสนุนการปรับระบบการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
กอใหเกิดความคุมคาตอการใชทรัพยากรน้ําท่ีมีการลงทุนสูงและกระจายสําหรับภาคการผลิตตาง ๆ 

อยางเหมาะสม 
 การตอยอดและสรางคุณคาการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม  ใหเปนแหลงสรางงานสรางรายไดและ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจใหขยายตัวในระดับสูง   

อยางตอเนื่องและใหเกิดความยั่งยืน 
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 การสรางโอกาสในการเพ่ิมรายไดจากการสนับสนุนใหมีการลงทุนเพิ่มข้ึนในภาคการผลิต  เพื่อขจัด
ความยากจนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีประกอบอาชีพในภาคเกษตรและประชาชน 

ท่ีอาศัยอยูบนพื้นท่ีหางไกล 
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  

 3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ 
ตารางแสดง จาํนวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวน 
จังหวดัเชียงใหม  พ.ศ. 2549 ท่ีสะทอนการปฎิบัติงานตาม นโยบายริเร่ิมของทองถ่ิน  

การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
นโยบาย 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. นโยบายดานการทองเที่ยว : พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและการพักผอน 

39 76,078,910.00 37 74,726,754.00 

2. นโยบายสรางความเขมแข็งภาคเกษตร : พัฒนา  
จังหวัดเชียงใหมใหเปนคลังอาหารของโลกเปนแหลงผลิต
อาหารท่ีปลอดภัยตอชีวิตและสิ่งแวดลอม 

4 6,118,250.00 4 6,098,250.00 

3. นโยบายดานการศึกษา : พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 เปนศูนยกลางการเรียนรูของประชาชน 

4 5,229,020.00 2 5,222,969.68 

4. นโยบายดานสิ่งแวดลอม : พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
ใหเปนเมืองปลอดมลพิษ 

4 20,100,000.00 3 20,099,892.00 

5.นโยบายดานหัตถ - อุตสาหกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน : 
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางหัตถอุตสาหกรรม
ลานนาและธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2 1,290,000.00 2 1,290,000.00 

6. นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม : พัฒนาจังหวัด
เชียงใหมใหเปนศูนยกลางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมลานนา 

2 215,000.00 2 215,000.00 

7. นโยบายดานสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต :  
สรางสุขภาพคนเชียงใหมใหแข็งแรง ทําสังคมใหเขมแข็ง 

19 24,942,080.00 12 23,962,286.35 

8. นโยบายดานการปกครองบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องคกร 

64 283,710,900.00 61 259,591,528.75 

9. นโยบายดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสราง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

21 135,293,400.00 21 134,231,047.26 

รวม 159 552,977,560.00 144 525,437,728.04 
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ตารางแสดง จาํนวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวดั
เชียงใหม พ.ศ. 2549 ท่ีสะทอนการปฎิบัติตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม (พ.ศ. 2548 – 2550)                         
                   

การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสง 27 57,061,600.00 27 56,008,610.00 

2. ดานการเศรษฐกิจ : พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปน 
คลังอาหารของโลกเปนศูนยกลางหัตถ - อุตสาหกรรม 

4 6,118,250.00 4 6,098,250.00 

3. ดานการทองเท่ียว : พัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและการพักผอน 

14 20,307,310.00 12 20,008,144.00 

4 . ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 20,100,000.00 3 20,099,892.00 

5. ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : พัฒนา  
จังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการเรียนรูของ  
ประชาชน ศูนยกลางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ลานนา 

6 5,444,020.00 4 5,437,969.68 

6. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต : สรางสุขภาพ 
คนเชียงใหมใหแข็งแรง ทําสังคมใหเขมแข็ง 

19 24,942,080.00 12 23,962,286.35 

7. ดานการปกครองบริหารจัดการทรัพยากรภายใน
องคกร 

64 283,710,900.00 61 259,591,528.75 

8. ดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสราง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

21 135,293,400.00 21 134,231,047.26 

รวม 159 552,977,560.00 144 525,437,728.04 
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ตารางแสดง จํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
พ.ศ. 2549 ท่ีสะทอนการปฎิบัติตาม ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดเชยีงใหมแบบบูรณาการ (พ.ศ. 2548 – 2550)  
 

การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน    
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

 

1. ประเด็นยุทธศาสตรเชิงรุก : สรางฐานเศรษฐกิจใหม 
     1.1  พัฒนาเปนศูนยกลางเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับกลุมลุมนํ้าโขง  
(GMS)  และเอเชียใต 
     1.2   สรางฐานเศรษฐกิจใหมบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและ 
ความรูใหมมุงสู KBE 
 

 

27 
 

57,061,600.00 
 

27 
 

56,008,610.00 

 

2. ประเด็นยุทธศาสตรปรับตัว : เพ่ิมมูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม 
     2.1 สรางงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณและความเปนเลิศ 
ในระดับนานาชาติสําหรับตลาดเฉพาะ 
     2.2 เช่ือมโยงการทองเที่ยวเพ่ือเปนพลังดึงดูดใหมจาก
ทรัพยากรทองเท่ียวทั้งภายในกลุมจังหวัดและเช่ือมโยงกับ
ประเทศในอนุภาคลุมแมนํ้าโขงและเอเชียใต 
     2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตร
โดยสรางความหลากหลายและการบริหารจัดการสมัยใหม 
 

 

28 
 

54,429,850.00 
 

28 
 

54,376,050.00 

 

3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืน : สนับสนุนท้ัง
ฐานเศรษฐกิจเดิมและเศรษฐกิจใหมในย่ังยืน 
     3.1 อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมลานนาโดยนําภูมิปญญา 
ทองถ่ินมาสรางความโดดเดนและเช่ือมโยงสูสากล 
     3.2 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยฟนฟูและ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 
     3.3 สรางความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่ชายแดนและ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และ
นักทองเที่ยว 
 

 

35 
 

54,389,810.00 
 

30 
 

53,933,313.00 
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การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน    
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน  
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

      
     3.4  พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาโดย    
ขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะผูดอยโอกาส 
และสรางโอกาสในการเรียนรูเฉพาะดานและความรูสมัยใหม 
เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันและสอดคลองกับ 
ความตองการในการพัฒนา 
     3.5 แกไขปญหาความยากจน โดยใชแนวพระราชดําริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง ”   และ   “เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง”  รวมกับมาตรการ
การดําเนินงานตามนโยบายแกไขปญหาความยากจนที่รัฐบาล
กําหนด  
 

    

รวม 90 165,881,260.00 85 164,317,973.00 
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ตารางแสดง จํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2549 ท่ีสะทอนการปฎิบัติตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9  
(พ.ศ. 2545 – 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง บทบาทหนาท่ี 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 จํานวน 

โครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี 64 283,710,900.00 61 259,591,529.00 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครอง         
    ทางสังคม 

40 160,235,480.00 33 158,193,333.61 

3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและ 
    เมืองอยางยั่งยืน 

16 20,522,310.00 14 20,223,144.00 

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ       
    สิ่งแวดลอม 

4 20,100,000.00 3 20,099,892.00 

5. ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 4 6,118,250.00 4 6,098,250.00 

6. ยุทธศาสตรการเพ่ิมสมรรถะและขีดความสามารถ             
    ในการแขงขันของประเทศ 

1 3,338,600.00 1 3,338,600.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตร 
    และเทคโนโลยี 

- - - - 

รวม 129 494,025,540.00 116 467,544,748.61 
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ตารางแสดง  จํานวนโครงการและจํานวนเงินงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม พ.ศ. 2549 ท่ีสะทอนการปฎิบัติตาม แผนการบริหารราชการแผนดนิ (พ.ศ. 2548 – 2551)   
 

การดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ 

งบประมาณตามขอบัญญัติ งบประมาณท่ีดําเนินการจริง 
ประเด็นยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. การขจัดความยากจน 41 77,368,910.00 39 76,016,754.00 

2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 23 30,171,100.00 16 29,185,256.03 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 4 6,118,250.00 4 6,098,250.00 

4. การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 20,100,000.00 3 20,099,892.00 

5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 1 3,338,600.00 1 3,338,600.00 

6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 28 32,433,700.00 24 32,012,200.00 

7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 4 2,254,000.00 4 2,036,847.04 

8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ - - - - 

9. การรองรับการเปล่ียนแปลงและพลวัตโลก 2 23,300,000.00 2 23,300,000.00 

รวม 107 195,084,560.00 93 192,087,799.07 

 

3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท่ีมีความ

สอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับตางๆ ทุกระดับ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการและ

งบประมาณท่ีสะทอนการทํางานตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของ ดังนี้   
 นโยบายริเร่ิมของทองถ่ิน  เนนความสําคัญตามลําดับ คือ  
1) นโยบายดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสรางความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 
2) นโยบายดานการทองเท่ียว พัฒนาจังหวดัเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและการพกัผอน 
3) นโยบายดานสาธารณสุขสังคม และคุณภาพชีวติ : สรางสุขภาพคนเชียงใหมใหแข็งแรงทําใหสังคม  
    เขมแข็ง 
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 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เนนความสําคัญตามลําดับ คือ 
1) ดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2) ดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสง 
3) ดานสังคมและคุณภาพชีวติ : สรางสุขภาพคนเชียงใหมใหแข็งแรงทําใหสังคมเขมแข็ง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเชยีงใหมแบบบูรณาการ  เนนความสําคัญตามลําดับ คือ 
1) การพัฒนาเชิงรุก :  สรางฐานเศรษฐกจิใหม 
2) การปรับตัว : เพิ่มมูลคาฐานเศรษฐกจิเดมิ 
3) การพัฒนาที่ยั่งยืน : เพิ่มูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  9  เนนความสําคัญตามลําดับ คือ 
1) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ีด ี
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและการคุมครองทางสังคม 
3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยนื 

 แผนการบริหารราชการแผนดนิ  เนนความสําคัญตามลําดับ คือ 
1) ยุทธศาสตรการขจัดความยากจน 
2) ยุทธศาสตรการพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 

สําหรับโครงการกิจกรรมท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการและกอใหเกิดประโยชนแก

ประชาชนในพ้ืนท่ี ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน สรุปในภาพรวมไดดังนี้ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐานการคมนาคมขนสง 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการซ่ึงเปนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน ท่ีจําเปนตอประชาชนในพื้นท่ี ท้ังท่ีเปนไปตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนตามท่ีกําหนดไวใน

แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  “มีหนาท่ีตองทํา” ในการดําเนินการดังกลาว องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม ไดดําเนินการกอสรางถนน ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรท่ีมีสภาพชํารุดเสียหาย และถนนท่ีเช่ือมตอระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ใหอยูในสภาพดีและดําเนินการกอสรางสะพานเช่ือมระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตางๆ เพื่อใหประชาชนในพื้นท่ีไดใชประโยชนรวมกัน ตลอดถึงการนําเครื่องจักรกลไปใชในการขุดลอก    

ลําน้ํา ปรับปรุงเสนทางคมนาคมพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมขนสง

เพิ่มมากข้ึน  
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2.  ดานการเศรษฐกิจ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต  สรางมูลคาใหแกสินคาเกษตร องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดให      

การสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรมีความรูในการพัฒนาการเกษตร โดยการจัดทําโครงการอบรมใหความรู

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ  ในจังหวัดเชียงใหม ใชแนวทางเกษตรอินทรีย  สงผลใหผูเขา รับการอบรมไดนํา

ความรูไปพัฒนาการเกษตรใหมีคุณภาพ และเพ่ิมมูลคาในการผลิตสูตลาดใหแขงขันไดตอไป นอกจากนี้ ยังได

สนับสนุนภาครัฐในการสงเสริมเกษตรทฤษฏีใหม  ตามรอยพระยุคลบาท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว                

โดยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ 2549 
3.  ดานการทองเท่ียว 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวของ

จังหวัดเชียงใหมมาโดยตลอด  และไดสงเสริมการทองเท่ียวในเชิงรุกทุกรูปแบบ ท้ังดานการสนับสนุนการจัดงาน

ประเพณีประจําป  อาทิ  งานลอยกระทง  งานสงกรานต  งานมหกรรมไมดอกไมประดับ ฯลฯ  และสนับสนุนงานเทศกาล
ทองเท่ียวของทองถ่ินรวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน งานผาซ่ินตีนจกแมแจม      งานเทศกาลสตอเบอร่ี สม ล้ินจี่ ฯลฯ 

และขยายการทองเท่ียวไปสูตลาดระดับโลก โดยสนับสนุนโครงการสงเสริมการขายตางประเทศ  และจัดงาน  

Chiangmai Meeting Mart & Seminar 2005 และงานสงเสริมการขายรวมกับการทองเท่ียว International Tourismus 
Borse(ITB 2006)  ผลการดําเนินงานดังกลาวทําใหประชาชน  ในพื้นท่ีไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรง

และทางออม กอใหเกิดการกระจายรายไดสูทองถ่ิน  สงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มข้ึน     

จากการทองเท่ียว 
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดตระหนักถึงภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันจากปรากฏการณ   

เรือนกระจก ปญหาหมอกควัน มลพิษตางๆ   จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม โดยการประชาสัมพันธระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเตรียมกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล 

เพื่อเปนพลังงานทดแทนน้ํามันเช้ือเพลิง เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป  
5. ดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
สําหรับดานศาสนาและวัฒนธรรมไดสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามตามวิถีชีวิตของคนในทองถ่ินอยางตอเนื่อง อาทิ  โครงการกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา   
6. ดานการศึกษาและคุณภาพชีวิต   

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดสนับสนุนสงเสริมการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ในการพัฒนา

วิชาการ หลักสูตร บุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานท่ี ภูมิทัศนสภาพแวดลอมในสถานศึกษา อาทิ โครงการ

ประกวดและแขงขันความเปนเลิศทางวิชาการ โครงการมหกรรมหองเรียนภูมิปญญาลานนา โครงการจัดทํา

พิพิธภัณฑศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ฯลฯ และนอกจากน้ียังไดรับถายโอนโรงเรียนแมอายวิทยาคม อําเภอแมอาย  

และโรงเรียนบานแมงอนข้ีเหล็ก อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
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นอกจากนี้องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมยังไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของประชาชน ใหอยูดีกินดี มีสุขภาพท่ีแข็งแรง โดยไดสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมและโครงการ

ตางๆ  ท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน อาทิ โครงการสัมมนากลุมสตรีในดานสงเสริมอาชีพ เชนหลักสูตรสปา ตัดเย็บ

เส้ือผา การนวดแผนปจจุบัน การทําอาหาร  อบรมสงเสริมเกษตรกรเล้ียงโคเนื้อลานครอบครัว สงเสริมกิจกรรมให
ผูสูงอายุในเขตจังหวัดเชียงใหมใหมีศักยภาพเขมแข็ง จัดใหมีการรณรงคตอตานยาเสพติด  และใหการสนับสนุน

กิจกรรมลูกเสือใหชุมชนและสังคมเขมแข็ง ดานการปองกันและสงเสริมสุขภาพโดยดําเนินการปรับปรุงหองสําหรับ

รองรับผูปวยไขหวัดนกหรือไขหวัดใหญ  และสงเสริมใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงโดยการจัดทําโครงการ เตนแอโรบิค

เพื่อสุขภาพ    จัดใหมีการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  ท้ังภายในองคกรและกีฬารวมกับประชาชน ซ่ึงไดดําเนินการ

อยางตอเนื่อง    ทุกป เชน อบจ.คัพ กีฬา อบจ.ภาคเหนือ เปนตน 
 

7. ดานการปกครองบริหารจัดการทรัพยากรในองคกร  
ในดานการบริหารจัดการฯ  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการโดยเนนการมีสวนรวม 

จากทุกภาคสวน ท้ังดานการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดทําโดยมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

และการพัฒนาองคกรมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดหาครุภัณฑ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการสนับสนุนปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  และไดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับขององคกร และรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอ่ืนในจังหวัดเชียงใหม โดยการจัดฝกอบรมตางๆ   อาทิเชน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ

ผูบริหาร ขาราชการลูกจางประจํา และพนักงานจาง โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงยุทธศาสตร            

และการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและ                

การบริหารโครงการ โครงการฝกอบรมหลักสูตร Balanced scorecards และการกําหนดเกณฑช้ีวัดผลงาน (KPI) 
โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับผูบริหารหนวยงานองคการบริหารสวนจังหวัด และผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โครงการฝกอบรมหลักสูตรการจัดทําฐานขอมูลดวย MIS โครงการฝกอบรมหลักสูตร     

การบริหารเพื่อมุงผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ

บานเมืองท่ีดี  โครงการฝกอบรมหลักสูตรระเบียบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และนอกจากน้ีองคการบริหาร

สวนจังหวัดไดตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางยั่งยืนโดยการจัดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท ใหแกผูบริหารและบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

8. ดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแกทองถ่ิน 
เพื่อใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดหา

ครุภัณฑเพื่อใชสนับสนุนการปฏิบัติงานบริการแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยในเขตพื้นท่ีตางๆ  อาทิ จัดซ้ือ

รถยนตดับเพลิง รถบรรทุกตรวจการดับเพลิง รถกระเชาไฟฟา รถบันไดกูภัยพรอมระบบดับเพลิงฉีดโฟม รถดูด     

ส่ิงโสโครกและฉีดลางทอระบายน้ํา รถยนตสุขาเคล่ือนท่ี รถยนตกูภัยเคล่ือนท่ีเร็ว รถยนตบรรทุกกระเชาตัดแตง     
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กิ่งไมพรอมเคร่ืองยอยกิ่งไม  รถกวาดฝุน  เคร่ืองตัดถางพรอมเคร่ืองตนกําลัง  เคร่ืองดับเพลิงเคมีแหง ไฟฉุกเฉิน      

ถุงลมกูภัย  พัดลมเปาควัน  แผงก้ันจราจรแบบมีลอพรอมไฟฉุกเฉิน กอสรางอาคาร และนอกจากน้ีองคการบริหาร
จังหวัดเชียงใหม ไดจัดฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับบุคลากรขององคกรและรวมกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสานความรวมมือและเพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ทันทวงที 
 
 

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

 



 

 
สวนที่ 4  

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ในชวงสามป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



สวนที่ 4 
        ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน  :  “ สรางผลสัมฤทธิ์  มุงประสิทธิภาพองคกร ” 
  

4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวง 3 ป  (พ.ศ.2551 – 2553) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 
      พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของทองถ่ินเพื่อใหรูถึงความตองการ  
ในการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานของแตละทอง ถ่ิน  
อยางแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน
หรือความเรงดวนรวมถึงช้ีใหเห็นถึงประโยชนท่ีคาดวา  
จะไดรับอยางชัดเจน มีขอมูลเพียงพอท่ีจะสามารถลด  
ความซํ้าซอนของโครงการ สามารถกําหนดแนวทาง  
ในการเช่ือมโยงหรือการใชประโยชนรวมกันระหวาง
ทอง ถ่ินไดอย า ง เหมาะสม  ส งผลใหการ ตัด สินใจ  
ดานงบประมาณเปนไปอยางมีสวนรวม มีเหตุผล โปรงใส
พอประมาณและคุมคาในการลงทุน 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 

1.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
      การศึกษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจะสามารถ   
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการเกษตรในทองถ่ิน
ท้ังในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดคาใชจาย
การกระจายสินคา 

สํานักปลัดฯ 

1.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ      

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 

      การดํา เนินการ เ ก่ียวกับโครงสร างพื้นฐานด าน  
การคมนาคมขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา รวมถึงการจัดการจราจร
ในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบํารุงรักษาแหลงน้ํา
ระบบประปา การวางและปรับปรุงผังเมืองควบคุมอาคาร  
การจัดต้ังและดูแลตลาดกลางและโครงสรางพื้นฐานอ่ืน   

กองชาง 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

2.1 พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือนแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง 
     การเช่ือมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางมีทิศทางรวมกันพัฒนากิจกรรม
อยางท่ีเปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตรอุตสาหกรรม 
บริการตั้งแตระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง 
จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนาองคความรูและกระบวนการ
เรียนรูและขยายผลไปสูการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  
ในการดําเนินชีวิตและดําเนินธุรกิจ 

สํานักปลัดฯ 

2.2 การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 
       การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
ทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการเงินใหสามารถดําเนินการแบบบูรณาการ  
ในลักษณะการรวมกลุม (Cluster) เพื่อรวมกันพัฒนายกระดับ
สินคา/บริการตามศักยภาพของพื้นท่ีใหไดมาตรฐานและ  
มีการใชเทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตท่ีชวย  
ลดตนทุน เพิ่มคุณภาพและมูลคาสินคา/บริการ รวมถึง  
การพัฒนาบุคลากร อันจะสงผลใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
รับประกันคุณภาพสินคา  มีการสงเสริมการตลาดรวมกัน
และกอใหเกิดการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม ๆ 

สํานักปลัดฯ 

2.3 สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม 

2.ดานเศรษฐกิจและ 
การทองเท่ียว 

       การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพื่อเปนฐานการ
ผลิตดานการเกษตรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  
โดยใชแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม 

สํานักปลัดฯ 
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2.4 สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
       การสงเสริมใหเกิดการออมในทุกระดับ การขยาย
ธุรกิจบนพื้นฐานและความพรอมของตน  หลีกเ ล่ียง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะเก็งกําไร  และไมกอใหเกิด
ผลผลิตเชิงเศรษฐกิจอยางแทจริง การสงเสริมใหเกิด  
การแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและ
เปนธรรม  พัฒนาและสนับสนุนให เกิดการกระจาย
ผลประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

สํานักปลัดฯ 

2.5 การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเท่ียวและ  
การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม 
       การสรางการมีสวนรวมและเช่ือมโยงคนในทองถ่ินการ
พัฒนากิจกรรมเดิม  การพัฒนากิจกรรมใหมท่ีเกี่ยวของกับ
การทองเท่ียว รวมตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินงาน
ระหว างหน วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  การสร าง
ประสบการณและการเรียนรูรวมกัน เพื่อสรางความเขาใจใน
เร่ืองของการทองเท่ียว 

สํานักปลัดฯ 
กองแผนฯ 

2.6 สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ
เชิงรุกและการตลาด 
      การส ง เส ริมสนับสนุนการดํ า เนิ นก าร ในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงรุก   
ในรูปแบบตาง ๆ รวมตลอดถึงการสงเสริมการตลาด เพื่อให
การทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดเปนท่ีรูจักมากข้ึน   
ท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 

สํานักปลัดฯ 

2.7 ปรับปรุงพฒันาแหลงทองเท่ียวและบริการทางการทองเท  ี่ยว 

2.ดานเศรษฐกิจและ 
การทองเท่ียว 

       การปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติ
มนุษยสราง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการทองเท่ียว โดยเนนถึง
ความเปนเอกลักษณเดิมของทองถ่ินเปนธรรมชาติสวยและ
สะอาด 

สํานักปลัดฯ 
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3.1 การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

       การศึกษาและรวบรวมเปนขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของทองถ่ิน ควบคูไปกับการสงเสริมสนับสนุน
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เสริมสราง
ความรู ความเขาใจ จิตสํานึกและความตระหนักในคุณคา
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแกชุมชน เพื่อให
ชุมชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภค เพื่อลด
ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กองชาง 

         การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม การแกไขปญหาส่ิงแวดลอม เชน ปญหา
หมอกควัน น้ําเสีย ขยะมูลฝอย โดยใหทองถ่ินดําเนินการดวย
ตนเองมากข้ึนอยางตอเนื่อง รวมถึงการกําหนดขอบเขตพื้นท่ี 
(Zoning) การกําหนดบทบัญญัติขอบังคับและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ เพื่อควบคุมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม
ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 

 

3.3 พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 
         การศึกษาดูงาน การหาตนแบบเพ่ือเทียบเคียงวิธีการ
บริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพื้นท่ี เพื่อทําการบมเพาะ
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จ   
ท่ี เปนรูปธรรม  สามารถใช เปนตนแบบและแนวทาง   
ในการพัฒนาเพื่อทําการขยายผลไดอยางตอเนื่อง 

กองชาง 

3.4 การสงเสริมและการวิจัยการใชพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพลังงาน 

3 .  ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศน 

         การสงเสริมและวิจัยการใชพลังงานจากพืชและพลังงาน
ทดแทนอ่ืน ๆ  อนุ รักษพลังงานภาครัฐ อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมท่ีอยูอาศัยและอ่ืน ๆ ปลูกจิตสํานึกการใช
พลังงานอยางยั่งยืน 

กองชาง 
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4.1 การจัดการองคความรู 
           การจัดการองคความรูทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม
การสรางแหลงการเรียนรูเพื่อการสืบคนภูมิปญญา/อัตลักษณ
ทองถ่ิน การพัฒนาระบบขอมูล การวางแผนพัฒนาและ
เช่ือมโยงแหลงการเรียนรู  รวมท้ังบูรณะฟนฟูแหลง
โบราณสถาน แหลงประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

4.2 การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
          การสรางความเช่ือมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรมกับวิถี
ชีวิตคนทองถ่ินในปจจุบัน การจัดกิจกรรมและการสราง
กลุมสงเสริมวัฒนธรรมลานนาและคุณธรรมจริยธรรมรวมถึง
กิจกรรมทางศาสนา การสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
และสรางสรรคงานศิลปะในแขนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

4.3 การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถ่ิน 
           การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาปตยกรรมตาง ๆ   
มีการออกแบบหรือกอสรางโดยคงเอกลักษณทางดาน
ศิลปะวัฒนธรรมลานนา ตลอดจนการเช่ือมโยงบุคคลหรือ
กลุมบุคคลท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการสรางสรรคผลงาน
ทางดานสถาปตยกรรม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง   
ใหคงเอกลักษณทางดานสถาปตยกรรม 

สํานักปลัดฯ 

4.4 การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

4. ดานการศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

           การสนับสนุนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวแลกเปล่ียน
เ รียนรู เ ชิ งวัฒนธรรมในแตละทอง ถ่ิน  เปนการนํ า
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนจุดขายท่ี
แตกตางและยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเปนการกระตุนใหชุมชน
มีความภาคภูมิใจและมีสวนรวมในการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินของเชียงใหมสืบไป 

สํานักปลัดฯ 

 
 



- 48- 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หนวยงาน 
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5.1 การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการปลูกฝงแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
           การพัฒนาเครือขายความรวมมือเช่ือมโยงบุคคล   
กลุมบุคคลหรือเครือขาย องคกรตาง ๆ ท่ีดําเนินกิจกรรม  
ท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจพอเพียง ในการกําหนดแนวทาง
หรือยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอยาง
จริงจังและตอเนื่อง เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายหลัก  
ในการขับเคลื่อน ประกอบดวย เครือขายดานประชาสังคม
และชุมชนและเครือขายธุรกิจเอกชน  โดยมีเครือขาย
สนับสนุนท่ีจะประกอบดวยเครือขายพัฒนาวิชาการและ
สงเสริมการวิจัย  เครือขายเสริมสรางความรูความเขาใจและ
เผยแพรประชาสัมพันธ 

สํานักปลัดฯ 

5.2 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
          การส ง เส ริมการจั ดการศึกษานอกระบบและ   
ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ พรอมท้ังเสริมสรางสภาพแวดลอม
แหลงแลกเปล่ียนเรียนรูและ/หรือศูนยการเรียนรูท่ีเหมาะสม
และเพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับอันเปนการเสริมสราง
วิ ถีการเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่ อก าวสู ชุมชนและสังคม   
แหงการเรียนรู 

กองการศึกษาฯ 

5.3 การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 

5. ดานการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

          การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู   
ในระบบท่ีมีคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาแหลงการเรียนรู
ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและการใหบริการการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงและเหมาะสม รวมท้ังการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันและพัฒนานวัตกรรม/องคความรู
ทางการศึกษาสูมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมืออาชีพ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ

(ร.ร.แมอายวิทยาคม 

ร.ร.แมงอนข้ีเหล็ก) 
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หนวยงาน 
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5.4 การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 
           การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและฟนฟูสมรรถภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
มีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรม
เสริมสรางความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจของคนในชุมชน 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 
 

5.5 การสงเคราะหผูดอยโอกาส 
          การศึกษารวบรวมขอมูลผูดอยโอกาสในทองถ่ิน   
การกําหนดแนวทางในการสงเคราะหผูท่ีดอยโอกาสและ
ประชาชน ท้ังในดานการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเขาถึง
ปจจัยการผลิตรวมท้ังการติดตามประเมินผลการสงเคราะห
อยางตอเนื่อง 

สํานักปลัดฯ 

5.6 การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 

5. ดานการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

           การเสริมสรางการมีสวนรวมดวยการสงเสริมการ
รวมตัว รวมคิด รวมทํา ในหลายรูปแบบเปนการใหความรู
แกชุมชนแบบบูรณาการของหนวยงานภาครัฐ เอกชนกลุม
ชุมชนตาง ๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชุนสามารถ
พัฒนาและกาวไปสูสังคมอยูดีมีสุข โดยเปนการใหความรูใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การประชาสัมพันธการฝกอบรม ศึกษาดู
งาน รวมท้ังในดานของการฝกอาชีพการใหความรูในดาน
ของกฎหมายกับการใชชีวิตประจําวันการสาธารณสุข การ
สรางสังคมใหปลอดภัยจากปญหายาเสพติด มุงเนนการให
ความรูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการออกจนนําไปสูการ
รวมกลุมในรูปของวิสาหกิจชุมชนสหกรณ  เปนการสราง
เศรษฐกิจชุมชนอยางพอเพียงสรางกลุมอาชีพกอใหเกิด
รายได ทําใหประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
ครอบครัวอบอุนและชุมชนนาอยู 

สํานักปลัดฯ 
กองกิจการสภาฯ 
กองการศึกษาฯ 
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5.7 การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา/ผูสูงอายุ 
          การดํ า เนินการเ ก่ี ยวกับโครงสร างพื้ นฐานเชน 
สาธารณูปโภค  การจัดการส่ิงแวดลอมรวมตลอดถึงการ
อบรมและพัฒนาคนชราของสถานสงเคราะห/ผูสูงอายุในจังหวัด 

สํานักปลัดฯ 
(สถานสงเคราะห 
คนชราวัยทองฯ) 

5.8 การสงเสริมศักยภาพของเยาวชน 

5. ดานการศึกษาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
                        

          รณรงค/สงเสริม พัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหเปน
ผูนําท่ีดีในอนาคต  โดยการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการดําเนินชีวิต  
เสริมสรางพฤติกรรมการบริโภคใหถูกตอง เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและพัฒนาเครือขายเยาวชนท่ีดีสูกลุมเปาหมายอ่ืน ๆ  

กองการศึกษาฯ 

6.1 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 
          การปรับกระบวนทัศนและสรางจิตสํานึกของบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐใหมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการการ
ทํางานท่ีจะมุงไปสูประโยชนของประชาชน โดยประชาชน
ไดรับความพึงพอใจและสามารถสนับสนุนตอการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

สํานักปลัดฯ 
กองกิจการสภาฯ

กองแผนฯ 
กองคลัง 

6.2 การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

6. ดานการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

      การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจ  ลดการบังคับควบคุมแตเนนการบริการโดย
คํานึงถึงความตองการของประชาชน เพิ่มบทบาทภาคเอกชน
ในกิ จการของ รั ฐ  เพื่ อลดภาระการลงทุนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ  ตลอดจนพัฒนากลไกการ
กํากับดูแลท่ีเขมแข็งและโปรงใส  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูรับบริการเปนหลักและดําเนินการควบคู 

กองคลัง 
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ไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม  การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการ
ตรวจสอบจากประชาชน  และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
กับการเปดเผยขอมูลอยางเครงครัด 

 

6.3 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม 

6. ดานการพัฒนาการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี 

         การเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีโอกาสในการ
เสนอแนะและกําหนดบทบัญญัติ  รวมถึงกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวของ เพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ   
ใหเสมอภาคและมีความสมดุล สงเสริมและจัดใหมีระบบ  
การควบคุมภายในองคกรภาครัฐตามท่ีกฎหมายกําหนดและ
สงเสริมใหมีการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

สํานักปลัดฯ 
กองแผนฯ 

 6.4 จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานของ
องคกร 

            จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงาน/
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการดําเนินการ
กอสราง ปรับปรุงสถานท่ี อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ
ตาง ๆ  ขององคกรเพื่อใหเปนองคกรท่ีมีความพรอมสําหรับ
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

สํานักปลัดฯ 
กองแผนฯ 
กองคลัง 
กองชาง 

กองพัสดุฯ 
กองการศึกษาฯ 
หนวยตรวจสอบฯ 

7. ดานการปองกันบรรเทา  7.1 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน 

สาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
เสริมสรางความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

            การสรางความตระหนักในการมีสวนรวมและการ
แสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบตอสวนรวม พัฒนา
เครือขายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององคกร/
หนวยงานในการเฝาระวัง ประชาสัมพันธและรณรงค
แนวทางในการปองกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัดฯ 
กองชาง 
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7. ดานการปองกันบรรเทา  7.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาอุทกภัย ภัยแลง   
สาธารณภัยตาง ๆ เชน การกอสรางพนัง การขุดลอก   
คูคลองลําน้ํา เพื่อปองกันน้ําทวมฯ รวมตลอดถึงการให   
ความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยใหแกพื้นท่ีประสบภัย 

กองชาง 

7.3 การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด 
          การรวมมือและเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกัน  
ในการแกไขปญหาอบายมุขและส่ิงเสพติด ในการกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนื่องและจริงจังต้ังแต
ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และสถานท่ีทํางาน
อยางเปนระบบ 

สํานักปลัดฯ 
กองการศึกษาฯ 

7.4 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภยั การปองกันบรรเทาสาธารณภยัแกชุมชน/ทองถ่ิน 

สาธารณภัยและการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม
เสริมสรางความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

          พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอยางบูรณาการท้ังในดานการพัฒนา
บุคลากร การจัดหา/สนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ เทคโนโลยี
และการพัฒนาเครือขายในการปองกันและเฝาระวังภัย   
ในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานความปลอดภัย 

กองชาง 
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1.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
 
 

1.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 
         พัฒนาระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของทองถ่ิน เพื่อใหรูถึงความตองการ
ในการพัฒนาโครงสร า งพื้ นฐานของแตท อ ง ถ่ิน  
อยางแทจริง สามารถจัดลําดับความสําคัญ ความจําเปน 
หรือความเรงดวน รวมถึงช้ีใหเห็นถึงประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับไดอยางชัดเจน มีการบูรณาการขอมูลระหวาง
หนวยงานเพื่อลดความซํ้าซอนของโครงการ สามารถ
กําหนดแนวทางในการเช่ือมโยงหรือการใชประโยชน
รวมกันระหวางทองถ่ินไดอยางเหมาะสม สงผลให  
การตัดสินใจดานงบประมาณเปนไปอยางมีสวนรวม  
มี เหตุผล  โปรงใส   มีความพอประมาณและคุมค า  
ในการลงทุน  
1.2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 
         การศึกษาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีจะสามารถ  
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการเกษตร  
ในทองถ่ิน ท้ังในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
การลดคาใชจาย การกระจายสินคา เชน การจัดต้ังดูแล
ตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรีย โกดัง หองเย็น 
เปนตน 
1.3. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานการคมนาคมขนสง   
ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ 
         การดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงท้ังทางบกและน้ํา รวมถึงการจัดการจราจร
ในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและบํารุงรักษา
แหลงน้ํา ระบบประปา ระบบไฟฟา การวางและปรับปรุง
ผังเมือง ควบคุมอาคาร  

 

  
 
 
 
 
 



- 54 - 
  

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตาม  
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 

2.1. พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคล่ือน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
        การเช่ือมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรวมสรางกระแสเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางมีทิศทาง รวมกันพัฒนากิจกรรมตัวอยาง  
ท่ีเปนรูปธรรมในสาขาตาง ๆ ไดแก เกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ ต้ังแตระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง 
จนถึงขนาดใหญ รวมพัฒนาองคความรูและกระบวนการ
เรียนรู และขยายผลไปสูการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน  
ในการดําเนินธุรกิจ 
2.2. การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 
        การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวาง
ทองถ่ินตาง ๆ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการเงิน ใหสามารถดําเนินการแบบบูรณาการ  
ในลักษณะการรวมกลุม (Cluster) เพื่อรวมกันพัฒนา
ยกระดับ สินค า /บริการ  ท้ั ง ในด านการทอง เ ท่ี ยว 
การเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน ตามศักยภาพของพื้นท่ีใหได
มาตรฐาน และมีการใชเทคโนโลยี ระบบการควบคุม  
การผลิตท่ีชวยลดตนทุน เพิ่มคุณภาพ และมูลคาสินคา/
บริการ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อันจะสงผลใหสามารถ
ตอบสนองคว ามต อ งก ารของ ผู บ ริ โภคได อ ย า ง  
มีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินคา มีการสงเสริม
การตลาดรวมกัน และกอใหเกิดการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหมๆ 
2.3. สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม 
        การใชทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพื่อเปนฐาน  
การผลิตทางดานการเกษตรอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด โดยใชแนวคิดการเกษตรทฤษฏีใหม  
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3. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และระบบ
นิเวศอยางยัง่ยนื 
 

2.4. สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ  
        การสงเสริมใหเกิดการออมในทุกระดับ การขยาย
ธุรกิจบนพื้นฐานและความพรอมของชุมชน และสงเสริม
ใหเกิดการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรี
และเปนธรรม พัฒนาและสนับสนุนใหเกิดการกระจาย
ผลประโยชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

 
 

3.1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟทูรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
         การศึกษารวบรวมและจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ/ ส่ิงแวดลอม และผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของทอง ถ่ิน  ควบคูไปกับการสง เสริม 
สนับสนุนการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เสริมสรางความรูความเขาใจ จิตสํานึกและ
ความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมแก ชุมชนอย างตอ เนื่อง  เพื่ อให ชุมชน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการผลิตและบริโภค เพื่อลด
ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม 
3.2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยนื 
      การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม และระบบการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม
โดยใหชุมชนดําเนินการดวยตนเองมากข้ึนอยางตอเนื่อง
รวมถึงการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี (Zoning) การกําหนด
บทบัญญัติขอบังคับและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อควบคุม
กิจกรรมท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต 
 
  

 

 
 



- 56 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม และระบบ
นิเวศอยางยัง่ยนื 

 (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จท่ีเปนรูปธรรม 
         การศึกษาดูงาน การหาตนแบบเพ่ือเทียบเคียงวิธีการ
บริหารจัดการ จนถึงการคัดเลือกพื้นท่ีเพื่อทําการบมเพาะ
แนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาใหเกิดผลสําเร็จ  
ท่ีเปนรูปธรรม สามารถใชเปนตนแบบและแนวทาง  
ในการพัฒนา  เพื่อทําการขยายผลไดอยางตอเนื่องสู
ทองถ่ินอ่ืน 
3.4. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
         การพัฒนาและสนับสนุนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียว
แลกเปล่ียนเรียนรูเชิงนิเวศในแตละทองถ่ิน 
 
 

4.1. การจัดการองคความรู 
         การจัดการองคความรูทางศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน การสรางแหลงเรียนรู   
เพื่อการสืบคนภูมิปญญา/เอกลักษณทองถ่ิน การพัฒนา
ระบบขอมูล การวางแผนพัฒนาและเช่ือมโยงแหลง  
การเรียนรู รวมท้ังบูรณะฟนฟูแหลงโบราณสถานแหลง
ประวัติศาสตรท่ีสําคัญ 
4.2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
        การสรางความเช่ือมโยงระหวางศิลปวัฒนธรรมกับ  
วิถีชีวิตคนทองถ่ินในปจจุบัน การจัดกิจกรรมและการสราง
กลุมสงเสริมวัฒนธรรมทองถ่ินและคุณธรรมจริยธรรม 
รวมถึงกิจกรรมทางศาสนา การสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การพัฒนาและสรางสรรคงานศิลปะในแขนงตาง ๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับภูมิปญญาทองถ่ิน 
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4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน  
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถ่ิน 
        การสงเสริมและสนับสนุนใหสถาปตยกรรมตาง ๆ  
มีการออกแบบหรือกอสรางโดยคงเอกลักษณทางดานศิลปะ 
วัฒนธรรมลานนา ตลอดจนการเช่ือมโยงบุคคลหรือ  
กลุมบุคคลท่ีดําเนินการเก่ียวกับการสรางสรรคผลงาน
ทางดานสถาปตยกรรม ใหมีสวนรวมในการพัฒนาเมือง
ใหคงไวซ่ึงศิลปะทางดานสถาปตยกรรมลานนา 
4.4. การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
     การสนับสนุนเช่ือมโยงแหลงทองเท่ียวแลกเปลี่ยน
เ รียน รู เ ชิ งวัฒนธรรมในแตละทองถ่ิน  เปนการนํ า
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน มาเปนจุดขายท่ี
แตกตาง และยั่งยืน ในขณะเดียวกันยังเปนการกระตุนให
ชุมชน มีความภาคภูมิใจและมีสวนรวมในการสืบทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  วิ ถี ชีวิต ภู มิปญญาทองถ่ินของ
เชียงใหมสืบไป 
 

5.1. การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการปลูกฝง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
          การกระตุนและปลูกฝงจิตสํานึก ใหชุมชนเกิดความ
ตระหนักและเขาใจ พรอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติได โดยดําเนินการในลักษณะของเครือขายความ
รวมมือ ในทุกระดับต้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อกําหนดแนวทาง 
หรือ ยุทธศาสตรในการปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อยางจริงจังและตอเนื่อง จนนําไปสูการปรับกระบวนทัศน
ในการดําเนินชีวิต  
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5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม   
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
        การจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบที่ มี
คุณภาพ  พรอมท้ังเสริมสร างสภาพแวดลอมแหลง
แลกเปล่ียนเรียนรูและ/หรือศูนยการเรียนรูท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอสําหรับประชาชนทุกระดับ เพื่อกาวไปสูสังคมแหง
การเรียนรู 
5.3. การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 
           การพัฒนาใหมีระบบบริการสุขภาพทางดานสรางเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสมรรถภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมี
ทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  รวมถึงการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจของคน
ในชุมชน 
5.4. การสงเคราะหผูดอยโอกาส 
         การศึกษารวบรวมขอมูลผูดอยโอกาสในทองถ่ิน  
การกําหนดแนวทางในการสงเคราะหผู ท่ีดอยโอกาส  
และประชาชนชายขอบ ท้ังในดานการศึกษา การพัฒนา
อาชีพ  การเขาถึงปจจัยการผลิต  รวมท้ังการติดตาม
ประ เ มินผลการสง เคราะหอย า งตอ เนื่ อง  เพื่ อ ให
ผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 

6.1. กระตุนการมีสวนรวมโดยมุงเนนทุกภาคสวนใน
ชุมชน 
         การดําเนินกิจกรรมเพ่ือกระตุนจิตสํานึกใหเกิดความ
ตะหนักในการมีสวนรวม รวมกันรับผิดชอบตอปญหา  
ในสังคมและชุมชน พัฒนาเครือขายชุมชน อาสาสมัครและ
บุคลากรขององคกร /หนวยงาน  ในการ เฝ า ระวั ง 
ประชาสัมพันธและรณรงคแนวทางในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
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6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม   
และการรักษาความสงบ 
เรียบรอย 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีด ี
 

2. การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและ
ส่ิงเสพติด 
         การรวมมือและเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกัน 
ในการแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและส่ิงเสพติด 
ในการกําหนดมาตรการปองกันและแกไขอยางตอเนื่อง
และจริงจัง ต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา 
สถานศึกษา และสถานท่ีทํางานอยางเปนระบบ 
3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภยัใหแกชุมชน 
      พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอยางบูรณาการ ท้ังในดานการพัฒนา
บุคลากร การสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ เทคโนโลยี และ
การพัฒนาเครือขายในการปองกันและเฝาระวังภัย  
ในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ดานความปลอดภัย 

 

1. การสรางจิตสํานึกและพฒันาขดีความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ 
     การปรับกระบวนทัศนและสรางจิตสํานึกของบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐใหมีนวัตกรรมในการบริการจดัการการทาํงาน 
ท่ีจะมุงไปสูประโยชนสุขของประชาชน โดยประชาชนไดรับ
ความพึงพอใจ 
2. การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ  
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุงเนนความคุมคาในการปฏิบัติ
ภารกิจ เนนการบริการโดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชน เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐ เพื่อลดภาระ
การลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ 
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7. การพัฒนาการบริหารจัดการ 
บานเมืองท่ีด ี

(ตอ) 
 

ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลท่ีเขมแข็งและโปรงใส 
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูรับบริการเปนหลัก และ
ดําเนินการควบคูไปกับการปลูกผังจิตสํานึกขาราชการให
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม 
การพรอมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม
กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลอยางเครงครัด 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม 
     การเปดโอกาสให ทุกภาคสวนมีโอกาสในการ
เสนอแนะและกําหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฏระเบียบท่ี
เกี่ยวของ เพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ  
ใหเสมอภาคและมีความสมดุล  สงเสริมและจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในองคกรภาครัฐตามท่ีกฎหมาย
กําหนด และสงเสริมใหมีการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 61 - 
 

4.4 การพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด / จังหวัด 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
กรอบการดําเนินงานเชงิยุทธศาตรของกลุมจังหวัดลานนา  
1. สรางฐานเศรษฐกิจใหมท่ีมีศักยภาพและโอกาสการแขงขันในระดบันานาชาติ                        

เปาประสงค : พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ธุรกิจบริการสุขภาพและการศึกษา  
                        ใหเปนแหลงสรางงานและรายไดใหมใหกับกลุมจังหวดั 

 

2. พัฒนาใหเปนประตูการคา การลงทุน และศูนยกลางการคมนาคมขนสง เช่ือมโยงกลุมประเทศ  
     GSM และ BIMSTEC 

เปาประสงค : สรางฐานการคาและการลงทุน เช่ือมโยงภูมิภาค GMS และ BIMSTEC 
                

3. สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว เพื่อเพิม่มูลคาใหกับ 
                  ฐานเศรษฐกจิเดมิไดอยางยั่งยนื 

เปาประสงค : เพิ่มมูลคาภาคเกษตร อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว เพื่อลดปญหา 
 ความยากจน และใหผลประโยชนตกแกประชาชนภายในกลุมจังหวดัมากท่ีสุด 

 

4. พัฒนาทรัพยากรมนษุย คุณภาพชีวิต ดํารงฐานวัฒนธรรมและทุนทางสังคมของลานนา 
เปาประสงค : ใหคนมีความรูสามารถปรับตัว คิดเปนทําเปนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสืบทอดวัฒนธรรม 

 และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

5. ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ และจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีด ี
เปาประสงค : ความสมบูรณของทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน และสภาพแวดลอม ในเมือง / ชุมชนดีข้ึน 
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2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม : “นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง” (City of Life and Prosperity) 
คําอธิบาย : จังหวัดเชียงใหมจะเปนเมืองท่ีใหคุณคาแกทุกชีวิตท่ีอาศัยอยูและมาเยือน เปนเมืองท่ีมีความม่ังค่ัง 

และพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ.2550 – 2554) 
 

ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
1)  สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพด ี
2)  สงเสริมใหประชาชนเปนคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีการเรียนรู 

เพื่อใหประชาชนเปนคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 

3)  สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิต 
บนพื้นฐานหลักศาสนาและวฒันธรรม 
ทองถ่ิน 

เพื่อใหประชาชนใชชีวิต 
บนพื้นฐานหลักศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถ่ิน 

4)  สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการ 
สังคมอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางเปนสุข 

เพื่อใหประชาชนไดรับสวัสดิการ
ทางสังคมอยางท่ัวถึง เทาเทียมและ 
อยูรวมกนัในสังคมไดอยางเปนสุข 

1. ดานการพฒันาสังคม 

5) สงเสริมใหประชาชนมีงานทํามีศักยภาพ 
และมีความม่ันคงในการทํางาน  

เพื่อใหประชาชนมีงานทํา มีรายได 
มีศักยภาพและความม่ันคงในการ 
ทํางาน 

1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนาย 
สินคาเกษตรปลอดภัย เพิ่มข้ึนอยาง 
ตอเนื่อง 

2) ปองกันและแกปญหาเกษตรเส่ียงภยั ปองกันและแกไขปญหาทางดาน 
การเกษตรอยางเปนระบบและ 
ครบวงจร 

3) สงเสริม พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
และทองถ่ิน 

รายไดชุมชนเพิ่มข้ึนจากการ
จําหนายผลิตภณัฑ 

2. ดานเศรษฐกิจ 

4) สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ 
ส่ิงแวดลอม 

ผูประกอบการและเครือขาย
สามารถแขงขันไดอยางยั่งยนื  
โดยไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม 
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ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

5) สงเสริมการคา การลงทุน มีมูลคาการคา การลงทุนและการ 
บริการเพิ่มข้ึน 

6) สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว เชียงใหมเปนเมืองนาอยูและเมือง 
นาเท่ียว 

7) แกไขปญหาความยากจน ขจัดความยากจนโดยใชแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชน 
พึ่งตนเอง 

2. ดานเศรษฐกิจ 

8) พัฒนาระบบการจัดการเคล่ือนยาย 
สินคา (Logistics) 

มีระบบโลจิสติกสท่ีไดมาตรฐานสากล  
เปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของ 
ภูมิภาค 

1) การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ประชาชนไดรับการปองกัน  
การบรรเทาและฟนฟูสาธารณภยั 
และอุบัติภยัอยางเปนระบบ รวดเร็ว 
ท่ัวถึงและเปนธรรม  

2) การรักษาความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิน 

ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิต 
และทรัพยสิน 

3) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถควบคุมปญหายาเสพติด 
ไมใหสงผลกระทบตอประชาชน 

4) การเสริมสรางความม่ันคง 
ตามแนวชายแดน 

พื้นท่ีชายแดนมีความม่ันคงปลอดภัย 
 

3. ดานความม่ันคง 

5) การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พลังงาน 

ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี 

1) การสงเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาล
และการปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ประชาชนและบุคลากรภาครัฐของ 
จังหวดัเชียงใหม ยึดหลัก คุณธรรม 
จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนเชียงใหม 

4. ดานการบริหาร
จัดการ 

2) สรางสํานึกประชาธิปไตยและการ 
มีสวนรวม 

สังคมมีความรู ความเขาใจในการ 
ดําเนินชีวิตแบบประชาธิปไตย 
มีความสมานฉันท ลดความขัดแยง 
และมีสวนรวมทางการเมือง 
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ยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
3) สรางความเปนเลิศดานการใหบริการ 
สาธารณะ 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
จากการใชบริการ 

4) เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและ 
เครือขายประชาคมเชียงใหม 

ผูใชบริการมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 
จากการใชบริการ 

5) วิจยัและพฒันานวัตกรรมการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรแบบองครวม 
เชิงบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เชิงยุทธศาสตรขององคกรภาครัฐใหมี 
ความพรอมในการสงมอบบริการ 
สาธารณะท่ีดสูีสังคมการพัฒนา 

6) ผลักดันพัฒนา ICT  เพื่อสนับสนุน 
ยุทธศาสตร 

สงเสริมพัฒนา  ICT  ใหครอบคลุมมี
ประสิทธิภาพทุกภาคสวน  
เพื่อเตรียมความพรอมสูความเปน 
มืออาชีพตามมาตรฐานสากล และ 
สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ 
และบริการประชาชน 
 

4. ดานการบริหาร
จัดการ 

7) สงเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

เพื่อจัดระบบนวัตตกรรมการพัฒนา
และองคความรูในภาคชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือนําไปสูการ 
ประยุกตใชในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ียั่งยืน 
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4.5  การพัฒนาตามนโยบายของผูบรหิารทองถ่ิน 

แนวนโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดใหสอดคลองกับ   
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ไดแก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการ  ดังนี้ 

1. นโยบายดานการทองเท่ียว พัฒนาจังหวดัเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการทองเท่ียวและการพกัผอน  
1) สนับสนุนการอนุรักษ และฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมลานนา  แหลงอารยธรรมโบราณสถาน 
       เมืองเกาในประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม เพื่อสืบสานภูมิปญญาของบรรพชนไวเปน 
       เปนมรดกอารยธรรมของลานนาสืบไป 
2) สนับสนุนการฟนฟู และพัฒนาแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม และเปน

แหลงสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหหนวยงานใน     ทองถ่ินเขามา
มีบทบาทจัดการ 

3) สนับสนุนการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศน การพักอาศัยอยูกับครอบครัวในชุมชน และการ
พักผอนระยะยาว (Home  Stay  and  Long  Stay) 

4) สนับสนุนการวางผังเมือง การปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนเมืองท่ีนาอยู  นาอาศัย  สวยงาม  เหมาะสําหรับ
การทองเท่ียว  และการพักผอน รวมถึงการอยูอาศัยของคนเชียงใหม 

5) ปรับปรุงเสนทางการทองเท่ียวใหมีสภาพดี ปลอดภัย สะดวก สบายสําหรับประชาชน และ
นักทองเท่ียว 

2. นโยบายสรางความเขมแข็งภาคเกษตร พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนคลังอาหารของโลก เปนแหลงผลิต
อาหารที่ปลอดภัยตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 

1) สนับสนุนจัดต้ังศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร  
2) สนับสนุนจัดต้ังกองทุนพัฒนาสินคาเกษตรเปนเงินทุนหมุนเวียน  เปนกองทุนคํ้าประกัน            

การพัฒนาการผลิตการตลาด  และรักษาระดับราคาสินคาของสถาบันเกษตร  กลุมเกษตร         
และสหกรณการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม เชน ลําไย, ล้ินจี่, สม,หอมแดง, หอมหัวใหญ ,        
กระเทียม, มันฝร่ัง, ขาว, ถ่ัวเหลือง, ขาวโพด และอ่ืน ๆ  

3) พัฒนาเสนทางและระบบการขนสงสินคาการเกษตร  จากไรนา จากฟารมของเกษตรกรใหสามารถ
เช่ือมโยงกับตลาดสินคาการเกษตร และสูศูนยกลางการบิน  นานาชาติ พัฒนาระบบการขนสงท่ีใช
เวลาอันรวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย 

4) สนับสนนุการผลิตสินคาเกษตรกรรมท่ีปลอดภยัจากสารพษิ ปลอดภยัตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 
5) สงเสริมการใชท่ีดิน การทําการเกษตรแบบอนุรักษดนิและน้ํา ของชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
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3. นโยบายดานการศึกษา พัฒนาจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการเรียนรูของประชาชน 

1) สนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกระดับ เพื่อกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
2) สงเสริมการจัดการศึกษาดวยตนเองของทองถ่ิน 
3) สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพ มีคุณภาพ โดยชุมชนทองถ่ิน 
4) สนับสนุนโภชนาการใหกับเด็กนักเรียนกอนปฐมวัย  ถึงประถมวัยทุกโรงเรียน เพื่อเสริมสราง

พัฒนาการดานสมอง สติปญญา และรางกาย 
5) สนับสนุนการจัดต้ังศูนยการศึกษานานาชาติ ระดับพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี เพื่อรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
4. นโยบายดานส่ิงแวดลอม พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนเมืองปลอดมลพิษ 

1) สนับสนุนองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาลจัดการขยะแบบครบวงจรดวยตนเอง              
เพื่อแกปญหาขยะแบบเบ็ดเสร็จ 

2) จัดระบบขนสงมวลชน และจัดระเบียบจราจรเพื่อใหเชียงใหมเปนเมืองท่ีปลอดจากภาวะมลพิษทาง
อากาศ และการคับค่ังของการจราจร พรอมท้ังวางระบบเช่ือมโยงเสนทาง ดานทิศเหนือ  ใต  
ตะวันออก  และในเมืองเขาดวยกัน 

3) สนับสนนุสงเสริมการจัดการแกไขปญหาน้ําเสีย  น้ําทวม  โดยองคกรทองถ่ินอยางถาวร 
4) ฟนฟูลุมน้ําปง  และแมน้าํสาขา ใหฟนคืนเปนสายธารแหงชีวิตและแหลงอารยธรรมของลานนาตอไป 

5. นโยบายดานหัตถ –อุตสาหกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางหัตถ-
อุตสาหกรรมลานนา และธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

1) สนับสนุนการจัดต้ังศูนยสรรพสินคาหัตถ-อุตสาหกรรม ภูมิปญญาทองถ่ินโดยใหประชาชนในทองถ่ิน
รวมลงทุนและรวมบริหาร 

2) สนับสนุนจัดต้ังศูนยคัดเลือกและบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑชุมชนระดับอําเภอ ใหเปนศูนยกระจาย
สินคาและแลกเปล่ียนสินคา 

3) สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงตลาดนัด ตลาดสดของชุมชนใหเปนตลาดนาซ้ือ สะดวกสบาย  
ปลอดภัยสําหรับผูมาซ้ือ – ขายสินคา 

6. นโยบายดานศาสนาและวัฒนธรรม พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนศูนยกลางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมลานนา 
1) สนับสนุนวัดเปนผูจัดการศึกษาพระธรรม และพุทธศาสนาสําหรับเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย 
2) สนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณวัดใหเปนศาสนสถานท่ีมีความพรอมในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
3) เสริมสรางความเขมแข็งของวัด ชุมชน และครอบครัวในการปองกันปญหายาเสพติด และอบายมุข

ท้ังปวง 
4) ฟนฟูและสืบสานประเพณ ีวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูตลอดไป โดยจะสนับสนุนใหมี การร้ือฟน

การเรียนการสอนภาษาพ้ืนเมืองในโรงเรียน บรรจุวิชาประวัติศาสตร และวัฒนธรรมลานนาเปนวิชา
สามัญของการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
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7. นโยบายดานสาธารณสุข สังคมและคุณภาพชีวิต สรางสุขภาพคนเชียงใหมใหแข็งแรง ทําสังคมใหเขมแข็ง 
1) สนับสนุนใหองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียน เปนผูนําในการฝกสอนกีฬา    

เพื่อออกกําลังกายและเพ่ือการแขงขัน 
2) สงเสริมการจัดต้ังศูนยสุขภาพและการกีฬาครบวงจร  เพื่อการแขงขันและความเปนเลิศของนักกีฬา

จังหวัดเชียงใหม  โดยกระจายศูนยออกไปยังอําเภอตาง ๆ ของจังหวัด 
3) สงเสริมจัดใหมีพื้นท่ีสาธารณะ และสวนหยอม สําหรับการพักผอนและกิจกรรมนันทนาการ      

การออกกําลังกายของประชาชน 
4) สนับสนุนการจัดสวัสดิการใหกับผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสใหมีชีวิตท่ีม่ันคงปลอดภัย 

8. นโยบายดานการปกครองบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร 
1) บริหารจัดการงบประมาณรายจายใหมีประสิทธิภาพ 
2) สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรภายในองคกร 
3) ปรับปรุงพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใชสํานักงาน 
4) ปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บรายได การพาณชิย 

9. นโยบายดานการบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
1)   บริหารจัดการพัฒนาระบบบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ 

             2)   รณรงคและใหความรูความปลอดภัยในดานการจราจร 
 
 

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



 

 

 



สวนที่ 5
บัญชีโครงการพัฒนา



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน 2 4,229,000            1 705,300               1 455,300           4 5,389,600            

1.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 1 800,000               4 56,025,000          3 7,200,000        8 64,025,000          

1.3 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 123 379,035,800        75 348,153,700        62 401,180,100    260 1,128,369,600     

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

126 384,064,800        80 404,884,000        66 408,835,400    272 1,197,784,200     

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อน 4 11,425,000          3 1,425,000            3 1,425,000        10 14,275,000          

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 แนวทางการพัฒนา : การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 3 13,400,000          3 4,400,000            2 3,400,000        8 21,200,000          

2.3 แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม 6 25,200,000          6 25,450,000          6 25,450,000      18 76,100,000          

2.4 แนวทางการพัฒนา : สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 3 5,780,000            2 4,810,000            2 4,840,000        7 15,430,000          

2.5 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยว 10 6,730,000            8 5,100,000            8 5,100,000        26 16,930,000          

และการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

ยุทธศาสตร

รวม

รวม  3  ปป 2553
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สวนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2552ป 2551

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2551 - 2553)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

2.6 แนวทางการพัฒนา : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว 12 14,450,000          12 14,450,000          12 14,450,000      36 43,350,000          

การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

2.7 แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการ 3 5,260,700            2 260,700               2 260,700           7 5,782,100            

ทางการทองเที่ยว
41 82,245,700          36 55,895,700          35 54,925,700      112 193,067,100        

3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และระบบนิวศน

3.1 แนวทางการพัฒนา : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 6 5,375,000            4 3,675,000            4 3,675,000        14 12,725,000          

และสิ่งแวดลอม

3.2 แนวทางการพัฒนา : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 161,634,000        8 285,357,000        8 32,587,000      27 479,578,000        

3.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 2 5,327,000            2 5,327,000            2 5,327,000        6 15,981,000          

3.4 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมและการวิจัยการใชพลังงานทดแทน 3 7,500,000            2 5,500,000            2 5,500,000        7 18,500,000          

และการอนุรักษพลังงาน

22 179,836,000        16 299,859,000        16 47,089,000      54 526,784,000        

ยุทธศาสตร

รวม

รวม  3  ปป 2551 ป 2552 ป 2553
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รวม



จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

4.  ยุทธศาสตรดานการศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แนวทางการพัฒนา : การจัดการองคความรู 2 6,000,000            1 1,000,000            1 1,000,000        4 8,000,000            

4.2 แนวทางการพัฒนา : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 9 15,010,000          7 12,930,000          7 12,930,000      23 40,870,000          

4.3 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถิ่น 1 300,000               1 300,000               1 300,000           3 900,000               

4.4 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 6 4,040,000            6 4,040,000            6 4,040,000        18 12,120,000          

18 25,350,000          15 18,270,000          15 18,270,000      48 61,890,000          

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการปลูกฝงแนวคิด 1 4,521,600            1 4,521,600            1 4,521,600        3 13,564,800          

เศรษฐกิจพอเพียง

5.2 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 4 19,500,000          3 18,000,000          3 18,000,000      10 55,500,000          

5.3 แนวทางการพัฒนา : การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน 32 115,318,400        25 72,880,600          23 124,544,600    80 312,743,600        

5.4 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 22 63,924,200          19 56,411,200          19 44,261,200      60 164,596,600        

5.5 แนวทางการพัฒนา : การสงเคราะหผูดอยโอกาส 8 19,820,000          7 17,900,000          7 17,900,000      22 55,620,000          

5.6 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 9 17,249,000          5 12,900,000          5 12,900,000      19 43,049,000          

5.7 แนวทางการพัฒนา : การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 18 16,494,300          5 7,174,500            5 7,174,500        28 30,843,300          

ของคนชรา / ผูสูงอายุ

5.8 แนวทางการพัฒนา : การสงเสริมศักยภาพเยาวชน 1 1,000,000            1 1,000,000            1 1,000,000        3 3,000,000            

95 257,827,500        66 190,787,900        64 230,301,900    225 678,917,300        

ป 2551 ป 2552 ป 2553 รวม  3  ป
ยุทธศาสตร

รวม

รวม
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แนวทางการพัฒนา : การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถ 30 17,158,000          25 9,758,000            23 9,158,000        78 36,074,000          

บุคลากรภาครัฐ

6.2 แนวทางการพัฒนา : การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 2 150,000               2 150,000               2 150,000           6 450,000               

ในการบริหารจัดการ

6.3 แนวทางการพัฒนา : สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 8 90,500,000          6 25,000,000          6 25,000,000      20 140,500,000        

ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

6.4 แนวทางการพัฒนา : จัดหา / สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงาน 22 1,158,280,400     6 560,849,800        4 2,838,700        32 1,721,968,900     

ขององคกร

62 1,266,088,400     39 595,757,800        35 37,146,700      136 1,898,992,900     

7. ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน

สังคม  เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7.1 แนวทางการพัฒนา : กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน 5 12,310,000 5 12,310,000 5 12,310,000 15 36,930,000          

7.2 แนวทางการพัฒนา : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 4,450,000 1 4,450,000 1 4,450,000 3 13,350,000          

7.3 แนวทางการพัฒนา : การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 3 9,000,000            

7.4 แนวทางการพัฒนา : เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย 8 104,010,700 5 25,756,000 4 23,001,000 17 152,767,700        

การปองกันบรรเทาสาธารณภัย แกชุมชน / ทองถิ่น

15 123,770,700        12 45,516,000          11 42,761,000      38 212,047,700        

379 2,319,183,100 264 1,610,970,400 242 839,329,700 885 4,769,483,200 

รวม  3  ป

รวมทั้งสิ้น

รวม

ยุทธศาสตร

รวม

ป 2551 ป 2552 ป 2553



รายละเอียดโครงการพัฒนา



ดานโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาระบบสารสนเทศ 1.จัดทําระบบ  Net Work ระบบฐานขอมูลดานการเกษตร 3,184,000 705,300 455,300 1.ไดขอมูลที่ถูกตองและคนหา  - อบจ.ชม.

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เชื่อมโยงขอมูลยุทธศาสตร ในจังหวัดเชียงใหมมีระบบ 1 1 1 ขอมูลไดรวดเร็วสามารถ (สํานักปลัดฯ)

ดานการเกษตรของจังหวัด ดานการเกษตรจากทุกหนวยงาน ซึ่งประกอบดวย Net Work นําเสนอผูบริหารในจังหวัด  - สนง.เกษตรฯ

เชียงใหม ใหมีความตอเนื่องและสอดคลอง ที่เชื่อมโยงฐานขอมูลกับสวน เชียงใหมและผูบริหาร จ.เชียงใหม

กับยุทธศาสตรเกษตรในจังหวัด ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร ระดับสูงไดถูกตองทันสมัย

เชียงใหมจาก Knowledge และสหกรณ อบจ. - อบต. และ 2. เกษตรกรและประชาชน

Management ที่สนับสนุน จังหวัดเชียงใหม สามารถเขาถึงแหลงขอมูล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดาน ของสวนราชการไดงายและ

การเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการ

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลดาน 3. ทุกหนวยงานสามารถนํา

การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม ขอมูลดานการเกษตรของ

อยางมีเอกภาพรองรับ จังหวัดไปใชประโยชน

การสนับสนุนโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานโครงสรางพื้นฐาน

งบประมาณและที่มา

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ระบบสารสนเทศดานการเกษตร ในการวางแผนพัฒนาจังหวัด

ระบบสารสนเทศดานการเกษตร เชียงใหม ไดสะดวก รวดเร็ว

จังหวัดเชียงใหม สําหรับ

ผูบริหาร 3 ระดับ ระบบ EIS 

ระบบ MIS  ระบบ GIS

3.สรางระบบเตือนภัยทาง

การเกษตรในจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ

2 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 1. เพื่อใหไดขอมูลสนับสนุน 1. จัดซื้อเครื่องหาพิกัดจาก 1,000,000 - - ทําใหงานสํารวจเปนไปได กองชาง

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สัญญาณดาวเทียม(GPS) 1 0 0 ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง

โครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐาน  - เครื่องรับสัญญาณวิทยุ แมนยํา และเกิดประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหทราบขอมูลการพัฒนา พรอมอุปกรณครบชุด สูงสุด

โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ  - จานรับสัญญาณดาวเทียม

สนับสนุนการตัดสินใจ พรอมอุปกรณครบชุด

ในการดําเนินการพัฒนาไดอยาง  - เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

มีประสิทธิภาพ พรอมอุปกรณครบชุด

2. จัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง 45,000 - - ทําใหงานสํารวจเปนไปได

ดวยเลเซอรแบบมือถือ ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง

แมนยํา และเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด
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งบประมาณและที่มา

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตผลทาง 1. เพื่อสํารวจและวิเคราะหปริมาณ วิเคราะหพัฒนา ผลผลิต 800,000 1,000,000 1,200,000 1. เกษตรกรของจังหวัด  - อบจ.ชม.

การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม สารอาหารจําเปนตอรางกายมนุษย จากพืช , ผลผลิตทางประมง , 1 1 1 เชียงใหมสามารถผลิตสินคา (สํานักปลัดฯ)

ที่มีคุณคาดานอาหารและ ในสัตวและพืชเศรษฐกิจของ ผลผลิตทางดานปศุสัตว เกษตรตามความตองการของ  - สนง.เกษตร

สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม ผูบริโภค จ.ชียงใหม

2. เพื่อเผยแพรและใหความรู 2. ผูบริโภคมีแหลงอาหาร  - ภาควิชา

เกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญ ที่มีคุณคาทางโภชนาการ ชีวเคมี 

ของผลิตผลเกษตรสุขภาพตอ สอดคลองกับนโยบายอยูดี คณะแพทยฯ 

พัฒนาการทางสติปญญามนุษย มีสุขตามแผนยุทธศาสาตร มช.

3.เพื่อพัฒนาและสงเสริมการเพิ่ม ของรัฐบาล  - สนง.ปศุสัตว

ผลิตผลทางการเกษตรที่มีประโยชน จ.เชียงใหม

ดานสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม  - สนง.ประมง

จ.เชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางไซโลและเครื่องชั่ง 1.เพื่อใหมีไซโลเก็บขาวโพดในชวง กอสรางไซโลและเครื่องชั่ง - 3,525,000 5,000,000 1. สหกรณมีรายไดเพิ่มขึ้น  - อบจ.ชม.

ฤดูกาลเก็บเกี่ยว บานแสนตอ ตําบลน้ําแพร  0 1 1 จากการขยายธุรกิจของ (สํานักปลัดฯ)

2.เพื่อจําหนายขาวโพดใหสมาชิก อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สหกรณ  - สนง.เกษตรฯ

ในราคาต่ํากวาทองตลาด จํานวน 1 แหง 2. มีความถูกตองแมนยํา จ.เชียงใหม

3.เพื่อการขยายธุรกิจของสหกรณ ในการตรวจเช็คน้ําหนักสินคา

4.เพื่อสรางความมั่นใจทางดาน เขา - ออก

คุณภาพของขาวโพด 3.ทําใหสมาชิกลดตนทุน

5.เพื่อสรางความมั่นใจและ การผลิตไขไก เนื่องจากซื้อ

ความถูกตองในการตรวจเช็คน้ําหนัก ขาวโพดต่ํากวาทองตลาด

สินคา เขา - ออก 4. ผูบริโภคซื้อขาวโพดใน

ราคาถูกลง เนื่องจากตนทุน

การผลิตขาวโพดลดต่ําลง

5.ผูปลูกขาวโพดสามารถ

จําหนายขาวโพดในราคา

ยุติธรรม

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางหองเย็น 1. เพื่อใหมีหองเย็นเก็บรวบรวม กอสรางหองเย็น บานแสนตอ - 1,500,000 1,000,000 1. สหกรณมีหองเย็นเก็บ  - อบจ.ชม.

ไขไกชวงราคาไขไกตกต่ํา ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง 0 1 1 รวบรวมไขไกเปนของตนเอง (สํานักปลัดฯ)

2. เพื่อใหเก็บรักษาไขไกไดนาน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แหง ไมตองเชาหนวยงานอื่น ๆ  - สนง.เกษตร

ยิ่งขึ้น 2. สามารถควบคุมปริมาณและ จ.เชียงใหม

3. เพื่อรักษาระดับปริมาณไขไก ราคาไขไกบางสวนในทองตลาด

และราคาไขไกในทองตลาด 3.สหกรณและสมาชิกมีรายได

4. เพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณ เพิ่มขึ้น

ในการเก็บไขไกเขาหองเย็น 4.ผูบริโภคซื้อไขไกในราคา

ชวงที่ปริมาณไขไกลนตลาด ที่เปนธรรมเนื่องจากปริมาณ

ไขไกกับความตองการของ

ผูบริโภคสมดุลกัน

งบประมาณและที่มา
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 หองเย็นสหกรณผูปลูกหอม 1. เพื่อเก็บรักษาหอมหัวใหญใหมี กอสรางหองเย็นสหกรณผูปลูก - 50,000,000 - 1.สหกรณผูปลูกหอมหัวใหญ  - อบจ.ชม.

หัวใหญ แมวาง จํากัด คุณภาพและมีเสถียรภาพในการ หอมหัวใหญแมวาง จํากัด 0 1 0 แมวาง จํากัด จะมีรายได (สํานักปลัดฯ)

กระจายหอมหัวใหญออกสูตลาด จํานวน 1 แหง จากการใหสมาชิกและเกษตรกร  - สนง.เกษตรฯ

เกินความจําเปน (ไมใหลนตลาด) เชาหองเย็นหรือเก็บหอม จ.เชียงใหม

2. เพื่อรักษาระดับราคาไมใหตกต่ํา หัวใหญที่สหกรณ ไดรวบรวม  - สหกรณ

เกษตรกรและสมาชิกไมไดรับ ซื้อผลผลิตจากเกษตรกรใน ผูปลูก

ความเดือดรอน พื้นที่และสมาชิกของสหกรณ หอมหัวใหญ

3. เพื่อแกปญหาในการควบคุมปริมาณ จํานวนทั้งสิ้น 1,233 คน แมวาง จํากัด

หอมหัวใหญในฤดูใหเหมาะสม 2.สมาชิกและเกษตรกร

กับการบริโภคภายในประเทศและ เกิดความมั่นใจในเสถียรภาพ

เพื่อการสงออกไปยังตางประเทศ ทางราคาที่ดีขึ้น

4. เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน 3.สมาชิกและเกษตรกรมี

แกผูปลูกใหมีฐานะทางดานเศรษฐกิจ รายไดเพิ่มขึ้น

ใหดีขึ้น ไมขาดทุน (ราคาตกต่ํา) 4.ผลผลิตไมเกิดความเสียหาย

5. เพื่อไมใหเกิดปญหาดานสังคม (เนาเสีย) สามารถเก็บรักษาไว

6. เพื่อใหเกษตรกรและสมาชิกมี ในหองเย็นได

ความเปนอยูที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา
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1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หองเย็นสหกรณผูปลูกหอม 5.ทําใหผูบริโภคมีหอมหัวใหญ

หัวใหญ แมวาง จํากัด บริโภคตลอดทั้งป โดยสหกรณ

(ตอ) ผูปลูกหอมหัวใหญแมวาง จํากัด

ไดระบายนําออกสูตลาดตาม

ความตองการของผูบริโภค 

และผูประกอบการ

6. รัฐบาลไมตองสูญเสียเงิน

งบประมาณมาชวยทางดาน

ประกันราคาหอมหัวใหญตกต่ํา

7.ทําใหสวนราชการในพื้นที่

ไมไดรับผลกระทบหรือ

เดือดรอนกับความรุนแรง 

(การประทวง)ของเกษตรกร

และสมาชิก

1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1. จัดซื้อวัสดุอะไหลสําหรับซอมบํารุง 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - สนับสนุนการปฏิบัติงาน กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานโครงสรางพื้นฐาน รักษาเครื่องจักรกล  เชน ใบมีด นอต 1 1 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคมขนสง ดานการคมนาคมขนสง สกรู แบตเตอรี่ ใบกวาดฝุน ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปโภค และ สายไฮดรอลิค ยาง ฯลฯ ดานสาธารณูปโภค และ

และดานสาธารณูปการ ดานสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้ออุปกรณวิทยาศาสตร สําหรับ 30,000 30,000 30,000 ดานสาธารณูปการ

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ งานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ใหมีประสิทธิภาพ

ราษฎรในดานตาง ๆ เชน น้ํากลั่น น้ํากรด น้ํามันเบรก  - บรรเทาความเดือดรอน

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑที่เพียงพอ น้ํายารักษาหมอน้ํา ฯลฯ ของราษฎรในดานตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมี 3. จัดซื้อวัสดุกอสรางอุปกรณ เครื่องมือ 20,000,000 20,000,000 20,000,000  - มีวัสดุ ครุภัณฑที่เพียงพอ

ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานกอสรางและบํารุง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่

ถนน สะพาน อาคาร และงานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชน ผลิตภัณฑยางมะตอย หินคลุก 

หินกอสราง ปูน เหล็ก ตะปู คอน เทป

หมวก รองเทาฯลฯ
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 4. รถตักหนาขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ลอ - 2,400,000 2,400,000  - บุคลากรในหนวยงานมี กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา เครื่องจักรกลใชที่ทันสมัย

ดานการคมนาคมขนสง 70 แรงมา จํานวน 2 คัน เพียงพอตอความตองการ

ดานสาธารณูปโภค (ตามมาตรฐานครุภัณฑ) และสามารถชวยเหลือ

และดานสาธารณูปการ 5. จัดซื้อรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 7,500,000 7,500,000 - ประชาชนที่ไดรับความ

(ตอ) ขนาดไมนอยกวา 150 แรงมา เดือดรอนไดอยางมี

จํานวน 2 คัน ประสิทธิภาพ

6. จัดซื้อรถเกลี่ยดินเครื่องยนต 15,000,000 - 15,000,000

ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงมา

ไมนอยกวา 180 แรงมา จํานวน 4 คัน

7. จัดซื้อรถบรรทุกเททายขนาด 6 ตัน 3,120,000 3,120,000 -

6 ลอ ขนาดความจุไดไมนอยกวา 

4 ลบ.หลา น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก

บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กก.

จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 8. จัดซื้อรถบรรทุกน้ําขนาด 6 ตัน 6 ลอ 3,180,000 3,180,000 -  - บุคลากรในหนวยงานมี กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ขนาดความจุน้ําไดไมนอยกวา เครื่องจักรกลใชที่ทันสมัย

ดานการคมนาคมขนสง 6,000 ลิตร น้ําหนักของรถรวมน้ําหนัก เพียงพอตอความตองการ

ดานสาธารณูปโภค บรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กก. และสามารถชวยเหลือ

และดานสาธารณูปการ จํานวน 4 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ) ประชาชนที่ไดรับ

(ตอ) 9. จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ 3,200,000 3,200,000 - ความเดือดรอนไดอยางมี

ขนาดไมนอยกวา 85 แรงมา น้ําหนัก ประสิทธิภาพ

ใชงานไมนอยกวา 12,000 กก.

จํานวน 2 คัน

10. จัดซื้อรถเคลื่อนที่เร็วแบบครึ่งตอน 2,000,000 2,000,000 -

มีตูเก็บอุปกรณที่กระบะหลังเครื่องยนต

ดีเซล ขับเคลื่อน4 ลอ ขนาดไมนอยกวา

160 แรงมา พรอมอุปกรณเครื่องมือ

ครบชุด เชน เครื่องปนไฟ ปมลม ประแจ

ชนิดตางๆ ฯลฯ จํานวน 2  คัน

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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งบประมาณและที่มา



1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 11. จัดซื้อรถบดลอยางชนิด 9 ลอ 3,500,000 3,500,000 3,500,000  - บุคลากรในหนวยงานมี กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 3 คัน เครื่องจักรกลใชที่ทันสมัย

ดานการคมนาคมขนสง 12. จัดซื้อรถบดสั่นสะเทือนชนิดลอหนา 3,200,000 3,200,000 3,200,000 เพียงพอตอความตองการ

ดานสาธารณูปโภค และหลังเปนเหล็ก ขนาดไมนอยกวา และสามารถชวยเหลือ

และดานสาธารณูปการ 6 ตัน จํานวน 3 คัน ประชาชนที่ไดรับความ

13. จัดซื้อเทอรมิเตอรสําหรับวัดอุณหภูมิ 45,000 - -  - บุคลากรในหนวยงานมี

แอสฟลทติกคอนกรีตจํานวน 3 อัน เครื่องมือเครื่องใชอยาง

14. จัดซื้อรถบดตีนแกะชนิดสั่นสะเทือน 3,900,000 3,900,000 3,900,000 เพียงพอ

ขนาดไมนอยกวา 10 ตัน จํานวน 3 คัน

15. จัดซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก 1,480,000 - -

ขนาด 6 ตัน 6 ลอ มีปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา 6,000 ซีซี น้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 12,000 กก.

จํานวน 1 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

 - 82 -

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 16. จัดซื้อยุงหินเย็นและ เครื่องปอน 500,000 500,000 500,000  - บุคลากรในหนวยงานมี กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน หินเย็นเขาสูหมอเผาสําหรับผลิต เครื่องมือเครื่องใชอยาง

ดานการคมนาคมขนสง แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 3 ชุด เพียงพอ

ดานสาธารณูปโภค 17. จัดซื้อโปะดูดโคลน จํานวน 1 ชุด 300,000 - -

และดานสาธารณูปการ (ตอ)

2 บํารุงรักษาหรือซอมแซม เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม 1. เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม 500,000 500,000 500,000  - ยืดอายุการใชงานของ กองชาง

ทรัพยสิน ทรัพยสินของ อบจ.เชียงใหม เครื่องจักรกลสูบน้ําที่ชํารุดเสียหายและ 1 1 1 เครื่องจักรกลสูบน้ํา ซึ่งชวย

ใหอยูในสภาพดี พรอมที่จะ เสื่อมสภาพการใชงาน เนื่องจากการใช ลดความถี่ในการลงทุนซื้อ

ใชงานได งานปกติ จําเปนตองทําการซอมแซม เครื่องจักรกลสูบน้ําใหม

2.  เพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซม 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - ยืดอายุการใชงาน และ

เครื่องจักรกลตางๆ ที่ชํารุดเสียหายและ ชวยลดความถี่ในการลงทุน

เสื่อมสภาพการใชงาน เนื่องจากการใช ซื้อเครื่องจักรกลตางๆ ใหม

งานปกติ จําเปนตองทําการซอมแซม

เชน รถขุดตีนตะขาบ รถเกลี่ยดิน

รถบรรทุกเททาย รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ

ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมเพียงพอ

ตอความตองการ
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งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดทําระบบฐานขอมูลและการใช 1. เพื่อใหบุคลากรขององคการ ระบบฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกต 500,000 - - 1. ทําใหการวางผังเมืองรวม กองชาง

โปรแกรมประยุกตเพื่อการวาง บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อการวางผังเมือง 1 ระบบ 1 0 0 จังหวัดขององคการบริหาร

ผังเมือง มีความรูความเขาใจในกระบวนการ สวนจังหวัดเชียงใหมมีกรอบ

จัดทําและวางผังเมืองรวมจังหวัด และทิศทางการพัฒนาพื้นที่

2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพ ของจังหวัดที่หมาะสม

ใหบุคลากรขององคการบริหารสวน สอดคลองกับศักยภาพของ

จังหวัดเชียงใหม มีความรู พื้นที่ตามแนวทางการพัฒนา

ความสามารถในดานการจัดการและ อยางยั่งยืน

วิเคราะหขอมูลสามารถใหขอคิดเห็น 2. ทําใหบุคลากรขององคการ

เปนที่ปรึกษาแนะนําหนวยงาน บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ มีความรูความสามารถ

ที่ตองการความชวยเหลือดานผังเมือง ในกระบวนการจัดทําและ

วางผังเมืองรวมจังหวัดและ

การประยุกตใชโปรแกรมใน

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

เพื่อการจัดการและวิเคราะห

ขอมูล

งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

 - 84 -



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปชีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขานใหม - บานหวยทรายขาว ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4029 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ชวงที่ 3  กวาง 6 เมตร ยาว 2,541 เมตร 2,200,600 1,428,000 - สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (ป 2551 สราง 1.541 กิโลเมตร) 1 1 1 การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 7  กวาง 6 เมตร ยาว 4,169 เมตร - 1,428,000 1,428,000

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)

5 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานแมแจม - บานพุย หมู 2 - 3,251,200 3,251,200 ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4065 ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

  ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2.032 กิโลเมตร สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

บรรจุในปตอไป)

6 กอสรางถนนลาดผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวัดจันทร - บานหวยตอง 3,200,000 6,400,000 22,400,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4067 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม กวาง 5.5 เมตร 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ระยะทาง 10,000 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บรรจุในปตอไป)

งบประมาณและที่มา
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโรงวัว หมู 5 ตําบลแมสอย - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4316 2. เพื่อใชในการขนสงพืชผลทาง บานทากอมวง หมู 10 ตําบลบานแปะ 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง ขนาดกวาง 6 เมตร สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

3. เปนเสนทางเชื่อมสําหรับราษฎร ยาว 5,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สามารถสัญจรไปเขาเฝารับเสด็จ ระยะทางที่เหลือบรรจุในปตอไป)

และเปนการระบายการจราจร

สามารถออกสูอําเภอแมแจมได

8 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบเปง หมู 3 ตําบลสบเปง - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 5024 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสบกาย หมู 3 ตําบลกึ๊ดชาง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแตง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทาง 15,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานโปง - บานแมลานอย ตําบลยางเปยง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 5101 ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก อําเภออมกอย กวาง 5.50 เมตร 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 ยาว 14 กิโลเมตร (โครงการตอเนื่อง สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

 ระยะทางที่เหลือบรรจุในปตอไป) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

10 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทางเขาโครงการพัฒนาดอยอินทนนท 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

(ถนนถายโอนไมมีหมายเลข 2. เพื่อใชในการขนสงพืชผลทาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง) การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 25,800 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ไปมาไดสะดวก บรรจุในปตอไป)

4. เปนเสนทางดําเนินเสด็จทรง

งานดานการเกษตร

งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ ตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา 3,200,000 5,712,000 5,712,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมตําบลบานตาล อําเภอฮอด  1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร ยาว 4,570 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

12 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ ตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา เชื่อม 3,200,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนทั้ง 2 ตําบล กองชาง 

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก กับตําบลบานตาล อําเภอฮอด 1 1 1 ไดรับประโยชนทําให (อ.ดอยเตา)

ยาว 3,500  เมตร  กวาง 6 เมตร สามารถสัญจรไปมาได

สะดวกขึ้น

13 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานหลังทอ  หมู 1  ตําบลนาคอเรือ 5,600,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อม หมู 4  ตําบลฮอด อําเภอฮอด  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร  ยาว 2,000 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานผาจุก ตําบลดอยเตา เชื่อม 3,200,000 6,400,000 22,400,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก สถานีทองเที่ยว ตําบลทาเดื่อ 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอดอยเตา  กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 10,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

15  กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซิล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานใหมหนองหอย หมู 6 2,528,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ตําบลสันติสุข เชื่อมบานโทกเสือ หมู 4 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน ตําบลดอยหลอ กิ่งอําเภอดอยหลอ สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร  ยาว 790 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

16 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานโปงจอ หมู 7 ตําบลสันติสุข - - 4,960,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมบานหวยบง หมู 21 ตําบลดอยหลอ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน กิ่งอําเภอดอยหลอ  กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,550 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
 - 89 -

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน เสนทางหนองหลวง ตําบลดอยหลอ - - 4,800,000 สะดวกในการเดินทางสัญจร กองชาง

การสัญจรไปมาไดสะดวก เชื่อมหมูบานใหมหนองหอย 1 ในหมูบานและระหวางตําบล (อบต.ดอยหลอ)

ตําบลสันติสุข กิ่งอําเภอดอยหลอ 

กวาง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร

18 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน หมู 5 บานหวยโจ (ดอยเงิน) เสนทาง - 4,160,000 - สะดวกในการเดินทางสัญจร กองชาง

การสัญจรไปมาไดสะดวก ตําบลดอยหลอ เชื่อมตําบลสันติสุข 1 ในหมูบานและระหวางตําบล (อบต.ดอยหลอ)

กิ่งอําเภอดอยหลอ ถนนกวาง 8 เมตร 

ยาว 1,300  เมตร

19 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน หมู 9 - 26  ตําบลดอยหลอ เชื่อม - - 4,800,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

การสัญจรไปมาไดสะดวก ตําบลสันติสุข  กิ่งอําเภอดอยหลอ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 8 เมตร  ยาว 1,500 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ สายทาง หมู 1  ตําบลน้ําแพร เชื่อม 3,200,000 4,080,000 4,080,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก หมู 4 , 5  ตําบลบานโปง อําเภอพราว 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร  ยาว 3,550 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

21 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ สายทางบานหมู 10 ตําบลเขื่อนผาก 3,200,000 5,112,000 5,112,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมหมู 2 , 7 ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร ยาว 4,195 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

22 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง สายทางบานเวียงผาพัฒนา หมู 16 3,200,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน เชื่อมตําบลสันทราย อําเภอพราว สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง สายบานเดนหลวง หมู 13 ตําบลเวียง 3,520,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมบานสันปาขา หมู 2 ตําบลแมสาว 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอแมอาย กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,100 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

24 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหมีถนนในการคมนาคม หมู 4 บานแมงอนขี้เหล็ก ตําบลแมงอน - 3,840,000 - ประชาชนไดสัญจรไปมา กองชาง

และขนสงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมหมู 3  ตําบลแมขา กวาง 6 เมตร 1 อยางสะดวกและปลอดภัย (อบต.แมงอน

ไดสะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,200 เมตร อ.ฝาง)

25 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหมีถนนในการคมนาคม หมู 10 บานทุงทอง ตําบลแมงอน 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ประชาชนไดสัญจรไปมา กองชาง

และไดสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมหมู 15 ตําบลแมสูน  กวาง 6 เมตร  1 1 1 อยางสะดวกและปลอดภัย (อบต.แมงอน

ยาว 3,000 เมตร อ.ฝาง)

26 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง สายทางบานไร หมู 12 ตําบลแมคะ เชื่อม 3,200,000 3,200,000 6,400,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร บานหนองออม หมู 11 ตําบลแมขา 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 - 92 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

27 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง สายทางบานหนองฮาง หมู 10 - - 8,160,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ตําบลแมคะ เชื่อมบานปางสัก หมู 2  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน ตําบลแมสูน อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 2,550 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

28 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานหนองตุม หมู 1 ตําบลเวียง 3,200,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอฝาง เชื่อมบานโละ หมู 4 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

29 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานไผลอม หมู 9 (เขตเทศบาลตําบล 960,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เวียงฝาง) เชื่อมบานศรีดอนชัย หมู 7 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน (เขต อบต.เวียง) อําเภอฝาง สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

30 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานสันปาไหน หมู 9 ตําบลเวียง - - 960,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานนันทาราม หมู 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ตําบลสันทราย  อําเภอฝาง  สามารถขนสงผลผลิตทาง

 กวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

31 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานปาแดง  ตําบลแมทะลบ - - 39,360,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก อําเภอไชยปราการ เชื่อมบานเดนเวียงไชย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ตําบลแมขา อําเภอฝาง และบานแมคะ สามารถขนสงผลผลิตทาง

ตําบลแมคะ อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ยาว 12,300 เมตร

32 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานหัวทุง หมู14 ตําบลเชียงดาว 3,920,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานสหกรณ หมู 8 ตําบลเมืองงาย   1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอเชียงดาว กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,400 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

33 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1.เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานน้ํารู หมู 6  ตําบลเมืองนะ  - 14,000,000 14,000,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

2.เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานหวยจะคาน ตําบลปงโคง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอเชียงดาว  กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

 3.เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 10 กิโลเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

34 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานแมเตี๊ยะใต  หมู 7 ตําบลดอยแกว 4,900,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานทุงปูน ตําบลสบเตี๊ยะ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอจอมทอง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

 ยาว 1,750 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

35 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล เพื่อใหประชาชนไดมีถนน บริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - 3,200,000 4,480,000 4,480,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

(ถนน อบจ. กอสราง) สําหรับใชในการคมนาคม บานขุนแตะ หมู 5 - บานหวยมะนาว  1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก หมู 4 - บานสมปอย หมู 8 - สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

บานหวยขนุน หมู 9 ตําบลดอยแกว ไดอยางมีประสิทธิภาพ

อําเภอจอมทอง กวาง 6 เมตร

ยาว 3,800 เมตร (โครงการตอเนื่อง 3 ป)

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

36 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง น้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง โครงการ - 3,200,000 3,200,000 ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

(ถนน อบจ. กอสราง) 2. เพื่อใชในการขนสงพืชผลทาง พระราชดําริสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หมู 8 บานหวยสมปอย เชื่อม หมู 5   สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

3. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานขุนแตะ ตําบลดอยแกว  ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ไดสะดวก อําเภอจอมทอง  

4. เปนเสนทางดําเนินเสด็จทรงงาน  - ปรับเกรดชั้นลูกรังเดิมแลวบดอัด

ดานฟารมปศุสัตวตัวอยาง หินคลุกพรอมทําผิวแคปซีล กวาง 6 ม. 

ยาว 14000 ม. (โครงการตอเนื่อง

ระยะทางที่เหลือบรรจุในปตอไป)

37 กอสรางถนนผิวคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองตุม หมู 1 ตําบลเวียง 1,971,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 3402 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอฝาง เชื่อมบานโละ หมู 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  หนา 0.15 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 975 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

38 กอสรางและซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานอมกอย - แมหลองนอย  ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4052 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภออมกอย ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ชวงที่ 1 กอสรางถนน คสล.กวาง 6 เมตร 909,900 - - สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 450 เมตร 1 1 การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 2 ซอมผิวลูกรังพรอมบดอัดแนน - 806,500 -

หนา 0.20 เมตร ยาว 2,500 เมตร

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ สายทางบานปอก หมู 1 ตําบลหวยแกว - - 19,200,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก กิ่งอําเภอแมออน เชื่อมบานปางชา หมู 6 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด สามารถขนสงผลผลิตทาง

 กวาง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานทรายทอง หมู 7   ตําบลเขื่อนผาก - - 8,160,000 ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานปาตุมดอน หมู 8 ตําบลปาตุม 1 รวดเร็วปลอดภัยในการ

อําเภอพราว กวาง 6 เมตร คมนาคม

ยาว 1,700 เมตร

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานวังหมุน หมู 4  ตําบลสันโปง - 8,760,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก อําเภอแมริม เชื่อมตําบลแมแฝกใหม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอสันทราย กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,825 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถนนคลองชลประทานซอย 7  L - - 6,000,000 ประชาชนไดสัญจรไปมา กองชาง

อยางสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมระหวางหมู 7 ตําบลขี้เหล็ก - 1 อยางสะดวกและปลอดภัย (อําเภอแมริม)

เขตติดตอ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม

กวาง 4  เมตร ยาว 6,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหมีถนนในการคมนาคม หมู 14 บานแมงอนสันติสุข - - 1,260,000 ประชาชนไดสัญจรไปมา กองชาง

และขนสงผลผลิตทางการเกษตร ตําบลแมงอน เชื่อมหมู 5 ตําบลแมขา 1 อยางสะดวกและปลอดภัย (อบต.แมงอน

ไดสะดวกและรวดเร็ว กวาง 4  เมตร ยาว 700 เมตร  อ.ฝาง)

หนา 0.15 เมตร

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ หมูบานสวนดอก หมู 4  ตําบลเวียง 1,330,800 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก อําเภอฝาง เชื่อมเขตเทศบาลตําบล 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เวียงฝาง กวาง 6 เมตร  ยาว 492 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม บานหนองออ เทศบาลตําบลเวียงพราว - - 6,870,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

และพนังปองกันตลิ่งแบบกลอง ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ เชื่อมบานดอยใต ตําบลปาตุม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ตาขายบรรจุหินใหญ เกษตรอํานวยความสะดวกให อําเภอพราว กวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน พรอมพนังกันตลิ่งแบบกลองตาขาย การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

บรรจุหินใหญ สูง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ เทศบาลทาเดื่อ ตําบลดอยเตา เชื่อม 3,800,000 18,340,000 18,340,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร  ยาว 13,850 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

47 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานดอยเตา หมู 4 ตําบลดอยเตา 3,800,000 5,320,000 5,320,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมบานโปงทุง หมู 5 ตําบลโปงทุง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอดอยเตา กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ระยะทาง 3,800 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

48 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21 - 6,400,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก บานวังธารทอง หมูที่ 22  ตําบลดอยหลอ 1 รวดเร็วปลอดภัยในการ

เชื่อมบานโปงจอ ตําบลสันติสุข คมนาคม

กิ่งอําเภอดอยหลอ กวาง 6 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

49 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ หมู 5 ตําบลทาวังตาล เชื่อมบานตําหนัก 393,000 - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี 1 รวดเร็วปลอดภัยในการ (อบต.ทาวังตาล

กวาง 5 เมตร ยาว 92 เมตร และ คมนาคม อ.สารภี)

กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

50 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ถนนพรอมไหลทางจากวัดหัวหลิม - 3,500,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต อยางสะดวกและรวดเร็ว ตําบลทากวาง อําเภอสารภี เชื่อม 1 รวดเร็วปลอดภัยในการ (อบต.ทากวาง)

บานหัวฝาย หมู 3 ตําบลหนองชางคืน คมนาคม

อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

กวาง 6 เมตร ยาว1,500 เมตร

51 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานกิ่วแล หมู 11 ตําบลเชิงดอย เชื่อม 4,560,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร บานทุงยาว หมู 1 ตําบลปาปอง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,200 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

52 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานปางิ้ว หมู 3 ตําบลสงาบาน - - 7,410,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมบานแมจอง ตําบลตลาดใหญ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 1,950 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

53 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานกิ่วลม  หมู 11 ตําบลเชิงดอย - - 4,620,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อม บานทุงยาว หมู 1 ตําบลปาปอง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

 ยาว 1,212 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

54 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานดงเจริญชัย หมู 6 ตําบลหนองแหยง - - 2,100,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก อําเภอสันทราย เชื่อมบานลวงเหนือ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

หมู 4  ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร  ยาว 554 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

55 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง สายบานดงเจริญชัย หมู 6 2,090,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน เชื่อมบานลวงเหนือ หมู 4  สามารถขนสงผลผลิตทาง

อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 6 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยาว 550  เมตร

56 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานพัฒนาทรายแกว เทศบาลตําบล - 3,800,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก แมโจเชื่อม ตําบลปาไผ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

57 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานหนองอึ่ง หมู 5 ตําบลสันปาเปา 1,022,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานปากลวย หมู 2 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ตําบลสันนาเม็ง  อําเภอสันทราย  สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร  ยาว 200 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

58 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานหนองหาร  หมู 7 (คาย ตชด.) 2,555,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก ตําบลหนองหาร เชื่อมบานหวยบงใน 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

หมู 8  ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

59 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานแมปาม หมู 3 ตําบลปงโคง - 7,600,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอเชียงดาว เชื่อมตําบลสันทราย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอพราว  กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ระยะทาง 2,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

60 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ บานโฮง หมู 10  ตําบลแมแรม 3,800,000 - - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานทุงหัวชาง  หมู 7 ตําบลริมใต 1 รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

อําเภอแมริม  กวาง 6 เมตร คมนาคม

ยาว 1,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

61 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ หมู 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 3,800,000 3,800,000 - ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก เชื่อมบานแมเตาะ หมู 11 1 1 รวดเร็ว ปลอดภัยในการ

ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว คมนาคม

กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร

62 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานไตรสราคาม หมู 5 ตําบลปงโคง - - 7,600,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรอํานวย อําเภอเชียงดาว เชื่อม หมู 16 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ความสะดวกใหประชาชน ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 6 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

63 กอสรางถนนลาดยางแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม บานจําปาลาว หมู 6 ตําบลสันกลาง - 7,600,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ อําเภอสันปาตอง เชื่อมบานจําปาลาว 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวกให หมู10 ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

64 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทางหลวงแผนดิน ลําพูน-เชียงใหม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทางหลวงหมายเลข 106 ไปมาไดสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรและไหลทาง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 13.410 กิโลเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

65 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 2,856,000 2,856,000 - ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ขุนกลาง) - ขุนวาง ตําบลบานหลวง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทางหลวงหมายเลข 1284 ไปมาไดสะดวก อําเภอจอมทอง กวาง 6 เมตร สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2  กิโลเมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

66 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 4,668,000 4,668,000 4,668,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (บานทาตอน) บรรจบทางหลวง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก หมายเลข 1089 (บานแมแหลง) สามารถขนสงผลผลิตทาง

สายทางหลวงหมายเลข 1314 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมอาย  กวาง 6 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 7,300 เมตร (โครงการตอเนื่องระยะ

ทางที่เหลือบรรจุในปตอไป)

 - 106 -

งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

67 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง แยกทางหลวงหมายเลข 108 - บานถวาย 2,522,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขุนคง อําเภอหางดง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2001 ไปมาไดสะดวก กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,927 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  

68 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนเปา หมู 1 ตําบลตนเปา - 791,400 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานน้ําแพร หมู 2  ตําบลตลาดขวัญ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2008 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด  กวาง 5 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 665 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

69 ซอมแซมผิวจราจรดวยวิธี 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมจอง หมู 4  ตําบลตลาดใหญ - 1,493,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

Deep patch สายทาง ชม 2012 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานมวงโตน หมู 4  ตําบลแมฮอยเงิน 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ 4,157 ตารางเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

70 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเสรานอย หมู 8 - บานยางทอง - 1,713,600 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 4  ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2015 ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

71 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทุงเหลา หมู 1 ตําบลออนกลาง - - 2,026,400 2,026,400 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแพะ หมู10 ตําบลออนใต 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2034 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,835 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

72 ปรับปรุงไหลทางผิวลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทามะโอ หมู 4  ตําบลขัวมุง - 1,128,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแควตุม ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2042 ไปมาไดสะดวก ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 3,347 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

73 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสันหาง หมู 3  ตําบลบานหลวง - 2,979,300 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานทรายแดง หมู 3 ตําบลสันตนหมื้อ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2076 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมอาย กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,276 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

74 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง - 1,785,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานน้ําพุรอน อําเภอสันกําแพง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2085 ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 1500 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

75 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 3 ตําบลแมสา  - หมู 1 ตําบลดอนแกว - 1,047,200 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมริม กวาง 5.5 เมตร 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 สาย ชม. 2090 ไปมาไดสะดวก ระยะทาง 800 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

76 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 2 ตําบลหวยทราย - หมู 2 1,977,800 1,977,800 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 สาย ชม 2092 ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร  ระยะทาง 2,770 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 2 ป) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

77 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานหลวง หมู 1 ตําบลบานหลวง - 3,543,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานทรายแดง หมู 3 ตําบลสันตนหมื้อ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2097 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมอาย  กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,707 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

78 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสันปาเหียง หมู 7 3,916,600 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันตนหมื้อ - บานปาแดด หมู 3 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2103 ไปมาไดสะดวก ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 2,992 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

79 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานตนแหนนอย ตําบลทาวังพราว - 3,461,800 - - ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานยางคราม  ตําบลยางคราม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2108 ไปมาไดสะดวก กิ่งอําเภอดอยหลอ จ. เชียงใหม สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 2.909 กิโลเมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

80 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขะจาน หมู 7 ตําบลขี้เหล็ก - 3,054,400 3,054,400 3,054,400 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันปายาง หมู 2 ตําบลสันปายาง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 สาย ชม 2142 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแตง  กวาง 5.5 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 7,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

81 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตําหนักเหนือ ตําบลดอนแกว - - 3,858,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันปากวาว หมู 10 ตําบลทาวังตาล 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง ชม 2155 ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี  กวาง 5 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ 16,210 ตารางเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,242 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

82 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานหนองผักหนาม หมู15 ตําบลเวียง - 3,272,500 3,272,500 3,272,500 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานโปงถืบใน หมู1 ตําบลแมคะ 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 3005 ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 10,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระยะทางที่เหลือบรรจุในปตอไป)

83 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนงิ้ว หมู 2 ตําบลสันผักหวาน - 4,177,900 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานจอมทอง หมู 10 ตําบลบานแหวน 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต สาย ชม 3011 ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 1,790 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  

84 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานแมสูนหลวง หมู 1 ตําบลแมสูน - 3,812,200 3,812,200 3,812,200 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหวยไคร หมู 5  ตําบลแมคะ  1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต สาย ชม 3013 ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,900 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

85 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแชชาง ตําบลแชชาง - 2,856,000 2,856,000 2,856,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานรองกองขาว หมู9 ตําบลบวกคาง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 3090 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 6,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง 3 ป) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

86 ซอมสรางผิวจราจรและปรับปรุง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปางกวาง หมู13 ตําบลอินทขิล - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ซอมแซมดวยแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมตะมาน หมู2  ตําบลกึ๊ดชาง ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต สาย ชม 3162 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแตง  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ชวงที่1 ปรับปรุงซอมแซมผิวดวย - 4,284,000 4,284,000 การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว แอสฟลทติคคอนกรีต กวาง 6 เมตร 1 1 1

ยาว 6,000 เมตร

ชวงที่2 ซอมสรางผิวจราจรดวย 5,835,000 - -

แอสฟลทติดคอนกรีต กวาง 6 เมตร

ยาว 2,500 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

87 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเดิม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองแบน ตําบลสันทราย - 1,751,700 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ที่ชํารุดเปนผิวจราจรแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเดื่องกใต ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต สายทาง ชม 3163 ไปมาไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 1,840 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ 7,360 ตารางเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

88 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานกอสะเลียม - บานสันตอ หมู 8 2,798,900 2,798,900 2,798,900 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 3189 ไปมาไดสะดวก กวาง 8 เมตร ยาว 4,410 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 3 ป) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

89 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมสูนกลาง - บานโปงนก 2,567,400 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอฝาง กวาง 5.50 เมตร 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต และกอสรางสะพาน ไปมาไดสะดวก ยาว 1,200 เมตร และสะพาน สามารถขนสงผลผลิตทาง

คอนกรีตเสริมเหล็กทดแทน 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง จํานวน 3 จุด การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

สะพานเดิม สายทาง ชม 4013 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว จุดที่ 1 เชื่อมบานแมสูนหลวง หมู 1 - 7,413,000 -

ตําบลแมสูน - บานโปงนก หมู7 1

ตําบลแมคะ กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร

จุดที่ 2 บานโปงนก หมู7 ตําบลแมคะ - - 7,413,000

กวาง 7 หมู ยาว 10 เมตร จํานวน 2 แหง 1

90 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานแมใจใต หมู 7 ตําบลมอนปน - 3,570,000 3,570,000 3,570,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เขื่อนพลังน้ําแมมาว หมู 5 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม.4017 ไปมาไดสะดวก ตําบลมอนปน อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 7,500 เมตร (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

91 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมกะ ตําบลตลาดใหญ - 2,618,000 3,410,000 3,410,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมฮองไคร หมู 8  ตําบลแมโปง 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4034 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด  กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 7,210 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

92 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันทราย หมู 7 ตําบลหนองแกว - 5,220,800 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานยางเนิ้ง หมู 3 ตําบลยางเนิ้ง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต สาย ชม 4040 ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี  กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,240 เมตร หรือพื้นที่ การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 13,421 ตารางเมตร

93 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานแมใจเหนือ หมู 8 ตําบลเวียง - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติคคอนกรีตและกอสราง 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานน้ําพุรอน หมู 6 ตําบลโปงน้ํารอน ไดสะดวกปลอดภัยและ

กําแพงกันดิน สาย ชม.4054 ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง   - กวาง 5.50 เมตรยาว 5,000 เมตร 3,272,500 - 3,272,500 การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

  - กอสรางกําแพงกันดินแบบผีเสื้อ - 3,000,000 -

ยาว 200 เมตร 1 1 1

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

94 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปงกุม หมู 4 ตําบลปาเมี่ยง - 4,620,800 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมตอนหลวง หมู 4 ตําบลเทพเสด็จ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4076 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 3,530 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

95 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานหนองยาว หมู 7  ตําบลแมสูน - - 3,272,500 3,272,500 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเวียงหวาย หมู 9 ตําบลมอนปน 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4079 ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 5,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

96 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันคะยอม หมู 3 3,272,500 3,272,500 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลมะขามหลวง -  บานน้ําบอหลวง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4081 ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.5 เมตร  ยาว 5,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง)

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

97 ปรับปรุงและกอสราง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเดื่อ หมู 1 ตําบลขัวมุง - 2,737,400 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

 สาย ชม 4091 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานรองปูหมน หมู 11  ตําบลสันทราย  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง  - กอสรางกําแพงกันดิน กม.0+160 - การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กม.0+595 ระยะทาง 222 เมตร

 - ปรับปรุงผิวจราจรชวงกอสรางกําแพง 595,500 - -

กันดิน พื้นที่ 2,502 ตารางเมตร

98 ปรับปรุงขยายไหลทางดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเดื่อ ตําบลขัวมุง - บานรองปูหมน - 3,053,100 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันทราย อําเภอสารภี 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4091 ไปมาไดสะดวก ขยายไหลทางขางละ 1 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 6,414 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

99 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสบออ หมู 7 - หมู 8 ตําบลแมนะ 3,272,500 3,272,500 3,272,500 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานวังจอม หมู 4 ตําบลเชียงดาว 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4100 ไปมาไดสะดวก อําเภอเชียงดาว  กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 7,500 เมตร (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

100 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาคา หมู 4 ตําบลเชิงดอย - 6,566,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานปาไมแดง หมู 2 ตําบลปาปอง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4184 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด  กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 4,598 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

101 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสันปากอ หมู 2 ตําบลแมคะ - 2,674,400 2,674,400 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันทรายคองนอย หมู 6 ตําบลเวียง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4259 ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,500 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

102 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสันตนดู หมู6 ตําบลทาตอน - 2,618,000 2,618,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมอาย - บานทาสะแล หมู 11 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4296 ไปมาไดสะดวก ตําบลเวียง อําเภอฝาง กวาง 5.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 4,000 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

103 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหลวง หมู 14 ตําบลปาไผ - 1,999,200 1,999,200 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานวิเวก หมู 8 ตําบลหนองหาร  1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4380 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันทราย กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,800 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

104 ซอมสรางผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยไร หมู 9 ตําบลขี้เหล็ก - 5,835,000 5,835,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเมืองกึ๊ด หมู 3  ตําบลกึ๊ดชาง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 5025 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแตง กวาง 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 5,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

105 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาไมแดง หมู 2  ตําบลปาปอง - 2,947,100 2,947,100 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานปาไผ หมู 2 ตําบลแมโปง  1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 สาย ชม. 5102 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 5 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 4,953 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

106 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานน้ําพุรอน ตําบลสหกรณ - 2,159,900 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมฮองไคร  กิ่งอําเภอแมออน 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 5111 ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 1,815 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

107 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนผึ้ง - บานปาขอยใต อําเภอแมริม 2,012,300 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กวาง 5 เมตร ระยะทาง 1,691 เมตร 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 สาย ชม 5138 ไปมาไดสะดวก สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

108 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหัวหลิม - บานรองเดื่อ อําเภอสารภี - 3,780,700 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.0+995 - กม.4+525 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 5201 ไปมาไดสะดวก พื้นที่ 15,885 ตารางเมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4.50 เมตร ยาว 3,530 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

109 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานขัวโก - บานหนองอึ่ง 571,200 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 480 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

110 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานรองกองขาว - บานหนองเหนี่ยง 1,475,600 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

111 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมยะ หมู 5 - บานแมออใน หมู 8 2,142,000 2,142,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว  1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

(ถนน อบจ.กอสราง) ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร จํานวน 2 ชวง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาวรวม 3,000 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป )

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

112 ปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบ เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม สายทางบานขัวโก หมู 5 ตําบลสันผีเสื้อ  8,730,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตและ ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ อําเภอเมือง เชื่อม หมู 8  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีตเสริมเหล็ก เกษตรอํานวยความสะดวกให ตําบลหนองจอม  อําเภอสันทราย สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน 1. ปรับปรุงและขยายผิวจราจร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 7 เมตร

ยาว 1,755 เมตร

2. ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร

แอสฟลทติกคอนกรีต กวาง 5.50 เมตร

ยาว 200 เมตร

3. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กวางขางละ 1 เมตร ยาว 381 เมตร

4. วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร พรอมบอพัก

คสล. และถมดินหลังทอบดอัดแนน

ยาว 1,055 เมตร

5. กอสรางสะพาน คสล. กวาง 7 เมตร

ยาว 10 เมตร จํานวน 3 แหง

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6. วางทอระบายน้ํา เสนผาศูนยกลาง 

1 เมตร พรอมบอพัก ชวง กม.0+0926

ถึง กม.0+969

113 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแกว - บานกาด - หนองคํา 1,999,200 1,999,200 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขุนคง เชื่อม ตําบลแมขา 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง กวาง 4 เมตร ยาว 4,200 ม สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  

114 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขัก - หนองตอง ตําบลหนองแกว 428,400 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลหารแกว อําเภอหางดง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ระยะทาง 300 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

115 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันกาวาฬ หมู5 ตําบลแมกา 904,400 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมเทศบาลตําบลบานกลาง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง  กวาง 4 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 950 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

116 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 12 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม - 2,463,300 2,463,300 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 2 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 ไปมาไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 5,175 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

117 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น - บานหัวริน 433,200 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 ไปมาไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 455 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

118 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสัน หมู 5 ตําบลเมืองงาย เชื่อมหมู 2 1,904,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

119 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานไร หมู 12  - บานโปงนก หมู 7 2,217,300 2,217,300 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมคะ อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

(ถนน อบจ. กอสราง) ไปมาไดสะดวก ยาว 1,900 เมตร (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) สามารถขนสงผลผลิตทาง

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

120 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ สายทาง หมู 12  ตําบลศรีดงเย็น เชื่อม 952,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต การคมนาคมไดอยางสะดวก หมู 1 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

 ยาว 1,000 เมตร กวาง 4 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

121 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบลานหมูที่ 10 ตําบลยางเปยง - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 14 บานหวยไกปา ตําบลแมตื่น  1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภออมกอย  ซอมผิวลูกรังพรอม สามารถขนสงผลผลิตทาง

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บดอัดแนน ยาว 35 กิโลเมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)

122 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 108 - 706,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 2001 ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

123 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง บานไผศรีโขง หมู 10 - บานเกาะ หมู 5 706,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4216 ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

124 งานกอสรางสะพาน 1. เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง บานหนองหลม ตําบลเขื่อนผาก - - 2,826,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 4359 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองบัว ตําบลแมแวน อําเภอพราว 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ข นาดกวาง 7 เมตร ยาว 40 เมตร สามารถเตรียมการรับเสด็จ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

125 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ขามหวยแมฮอด  หมู 7  ตําบลหางดง - 2,826,000 - -  - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวกรวดเร็ว หมู 3  ตําบลฮอด  -  ตําบลนาคอเรือ  1 ในการสัญจรไปมา

 2. เพื่อลดระยะทางและเวลา อําเภอฮอด กวาง 7 เมตร ยาว 40  เมตร  - เพื่อลดระยะทางและเวลา

ในการขนสงผลผลิตทางการ แบบไมมีทางเทา ในการขนสงผลผลิตทาง

เกษตรออกสูตลาด การเกษตรออกสูตลาด

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

126 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามหวยแมกองอ  หมู 8  ตําบลทาผา 706,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เชื่อมบานปาเฮียะ หมู 2 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 10  เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

127 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 8  ตําบลกองแขก  อําเภอแมแจม 706,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลบานทับ  อําเภอแมแจม  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

128 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 13  ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม 847,800 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลทาผา อําเภอแมแจม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

129 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามหวยปูมี หมู 2  ตําบลทาผา 706,500 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เชื่อมบานปาเฮียะ  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก หมู 2  ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 10  เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

130 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 2  ตําบลชางเคิ่ง  อําเภอแมแจม 565,200 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลแมศึก  อําเภอแมแจม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร  ยาว 8  เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

131 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามแมน้ําอาว บริเวณบานดงแมอาว 847,800 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ หมู 7 ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน เชื่อมบานดอนชัย หมู 6  ตําบลยางคราม สามารถขนสงผลผลิตทาง

กิ่งอําเภอดอยหลอ กวาง 7 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยาว 12 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

132 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามลําน้ําแคว บริเวณหมู 8 ตําบลปาแดด 424,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ อําเภอเมือง เชื่อม หมู 4  ตําบลทาวังตาล 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวกให อําเภอสารภี กวาง 7 เมตร ยาว 6 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

133 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมู 1 ตําบลทากวาง เชื่อม หมู 7  1,413,000 - - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวกและปลอดภัย ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 1 ในการสัญจรไปมา (อบต.ทากวาง)

ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร

134 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามลําน้ําแคว บริเวณหมู 8 ตําบลปาแดด 565,200 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ อําเภอเมือง เชื่อม หมู 2 ตําบลทาวังตาล 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอสารภี กวาง 7 เมตร ยาว 8 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

135 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามลําน้ํากวง หมู 5 ตําบลชมภู 4,915,600 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ อําเภอสารภี เชื่อม หมู 12 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวกให ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง  สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน กวาง 7 เมตร ยาว 60 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

136 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน หมู 4 ตําบลสันนาเม็ง เชื่อม หมู 2  850,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม ตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

137 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน หมู 2  ตําบลสันนาเม็ง เชื่อม หมู 3 850,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคมได ตําบลสันทรายนอย อําเภอสันทราย 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อยางสะดวก กวาง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

138 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานคอกหมูปา หมู 7 ตําบลสันนาเม็ง - 706,500 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร เชื่อมหมู 4  ตําบลสันทรายหลวง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน เขตเทศบาลตําบลสันทรายหลวง สามารถขนสงผลผลิตทาง

อําเภอสันทราย  กวาง 7 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

ยาว 10 เมตร

139 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง บานหมู 6 ตําบลเชิงดอย 424,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ลําเลียงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบานหมู 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 7 เมตร ยาว 6 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

140 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน ขามลําน้ําแมกวง สายรองหมอขาง - - 1,625,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคมได ยางพระธาตุ เชื่อมระหวาง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อยางสะดวก ตําบลสันพระเนตร ไป ตําบลสันปูเลย สามารถขนสงผลผลิตทาง

ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 23 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

141 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน ขามลําน้ําแมกวง สายบานสันศรี - ปาขุย - - 1,625,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม เชื่อมระหวางตําบลสันพระเนตร 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก ไปตําบลสันปูเลย ขนาดกวาง 7 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 23 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

142 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน ขามลําน้ําแมกวง  บานดอย  หมู7 4,239,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม ตําบลหนองแหยง  อําเภอสันทราย เชื่อม 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก หมู 10 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 7 เมตร ยาว 60 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

143 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน ขามลําน้ํากวง  เชื่อมบานหนองอึ่ง 1,413,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการคมนาคม หมู 5  ตําบลสันปาเปา - บานเมืองเล็น 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก หมู 2  ตําบลเมืองเล็น  อําเภอสันทราย สามารถขนสงผลผลิตทาง

 กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

144 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม บริเวณขามลําน้ําแมริม บานหัวดง หมู 3 1,271,700 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ ตําบลริมเหนือ เชื่อมบานทรายมูล หมู 2 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวกให ตําบลริมใต อําเภอแมริม สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน กวาง 7 เมตร ยาว 18 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

145 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ขามน้ําแมริมระหวางบานทองฝาย หมู 2 - - 1,271,700 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลริมเหนือ เชื่อมบานทุงหัวชาง 1 ในการสัญจรไปมา (อ.แมริม)

หมู 5  ตําบลริมใต อําเภอแมริม 

กวาง 7 เมตร  ยาว18 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

146 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ขามคลองชลประทาน ตําบลขี้เหล็ก  - - 2,120,000 ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวกรวดเร็ว เชื่อม ตําบลแมริม - ร.ร.สันตนคะยอม 1 ในการสัญจร (อ.แมริม)

อําเภอแมแตง กวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร

147 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา ขามน้ําแมริมระหวางบานหัวดง - - 1,766,300  - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง 

เสริมเหล็ก ไดสะดวกรวดเร็ว (โรงเผาอิฐ) หมู 3 ตําบลริมเหนือ เชื่อม 1 ในการสัญจรไปมา (อ.แมริม)

2. เพื่อลดระยะทางและเวลา หมูที่ 8 ตําบลริมใต อําเภอแมริม  - เพื่อลดระยะทางและเวลา

ในการขนสงผลผลิตทางการ กวาง 7 เมตร  ยาว 25 เมตร ในการขนสงผลผลิตทาง

เกษตรออกสูตลาด การเกษตรออกสูตลาด

148 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม บริเวณขามแมน้ําทะลบ หมู1 , 7 , 8 - - 1,413,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ ตําบลปงตํา เชื่อมหมู 5 ตําบลแมทะลบ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อํานวยความสะดวกใหประชาชน อําเภอไชยปราการ สามารถขนสงผลผลิตทาง

กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา

 - 136 -



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

149 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามลําน้ําแมทะลบ บริเวณบานทา หมู 2 - 1,483,700 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ ตําบลปงตํา เชื่อมบานดงปาสัก หมู 5 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวกให ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ สามารถขนสงผลผลิตทาง

ประชาชน กวาง 7 เมตร ยาว 21 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

150 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดมีสะพาน บริเวณลําน้ําฝาง บานหนองออม หมู 11 - - 850,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก สําหรับใชในการสัญจรไปมา ตําบลแมขา เชื่อมตําบลแมคะ อําเภอฝาง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไดอยางสะดวก ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

151 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมี กอสรางสะพาน คสล. ขนาดกวาง 7 เมตร 2,120,000 - - ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

เสริมเหล็ก สะพานสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 30 เมตร ขามลําน้ําฝาง 1 หมู 5 เขตอบต.แมขา (เทศบาลตําบล

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชื่อมจากหมู 5 - หมู 10 ตําบลแมขา หมู 6,8,10,11 ไดรับความ แมขา)

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

152 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดมี กอสรางสะพานคสล.ขนาดกวาง 7 เมตร - - 2,120,000 ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

เสริมเหล็ก สะพานสําหรับใชในการคมนาคม ยาว 30 เมตร ขามลําน้ําฝาง 1 หมู 5 เขต อบต.แมขา (เทศบาลตําบล

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว เชื่อมจากหมู 1 - หมู 11 ตําบลแมขา หมู 6,8,10,11 ไดรับความ แมขา)

สะดวกรวดเร็วในการสัญจร

153 กอสรางสะพานเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติในการทํางาน ขามลําเหมืองหลวงระหวาง หมู 2 282,600 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานฟาฮาม ตําบลน้ําบอหลวง เชื่อมกับ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก บานกิ่วแลนอย ตําบลบานแม สามารถเตรียมการณรับเสด็จ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอสันปาตอง ขนาดกวาง 7 เมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4 เมตร ขามลําเหมืองหลวง 

บานเดน หมู 2

154 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชประโยชนในการสัญจร ตําบลบานแมเชื่อมบานสันใหม หมู 10 494,600 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ของราษฎรใหมีความสะดวกยิ่งขึ้น ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง  1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

กวาง 7 เมตร ยาว 7 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

155 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนไดสัญจรไปมา ขามลําน้ําแมกุง หมู 9 ตําบลทุงตอม - 1,200,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวก หมู6  ตําบลมะขามหลวง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

อําเภอสันปาตอง  กวาง 7 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

ยาว 17 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

156 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใชเปนเสนทางคมนาคม ขามแมน้ําปง บริเวณบานทรายมูล หมู 6 - 5,652,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก ขนสงลําเลียงผลผลิตทางการ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

เกษตรอํานวยความสะดวก เชื่อมบานสันมะนะ หมู 6 สันตนธง สามารถขนสงผลผลิตทาง

ใหประชาชน อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

กวาง 7 เมตร ยาว 80 เมตร

157 กอสรางสะพานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา หมู 8 ตําบลทุงป เชื่อม หมู 6 706,500 - - ประชาชนมีความสะดวก กองชาง

เสริมเหล็ก ไดสะดวกและปลอดภัย ตําบลยางคราม  กวาง 5 เมตร 1 ในการสัญจรไปมา (อบต.ทุงป)

ยาว 10 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

158 กอสรางทอเหลี่ยม สายทางหลวง 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สายเชียงใหม - ลําพูน บริเวณ กม.0+000 293,800 - - ทําใหราษฎรสามารถสัญจร กองชาง

หมายเลข 106 ไปมาไดสะดวก กอสรางทอเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 เมตร 1 ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ ยาว 12 เมตร

ปองกันน้ําทวม

159 กอสรางทอเหลี่ยม คสล. 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางบานปากทางสะลวง 2,091,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ชนิด 2 ชอง สาย ชม 4226 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขี้เหล็ก - บานสะลวงนอก 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ตําบลสะลวง อําเภอแมริม  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ขนาดสูง 2 - 2.40 x 1.6 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 9 เมตร จํานวน 3 แหง

160 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทาวังพราว หมู5  ตําบลทาวังพราว - 290,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

 สาย ชม 3027 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันกาวาฬ หมู5 ตําบลแมกา 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง จํานวน 1 แหง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา

 - 140 -



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

161 ปรับปรุงซอมแซมรองน้ํา 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานใหมกองทราย หมู 6 - 770,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 3189 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันตนหมื้อ - บานหลวง หมู 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ลึก 0.4 เมตร ยาวขางละ 1 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

162 งานปองกันการกัดเซาะทาย 1. เพื่อปองกันการกัดเซาะสายทาง ศูนยพุทธธรรม ตําบลชางเผือก 150,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ทอระบายน้ํา สายทาง ชม 4307 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอเมือง กอสรางปองกันการกัดเซาะ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก หนาทอ จํานวน 1 แหง สามารถขนสงผลผลิตทาง

การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

163 กอสรางรางน้ําพรอมราวกันตก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการทํางาน บานสามหลัง หมู 8 ตําบลสองแคว - 2,625,000 2,625,000 - ราษฏรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 5132 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานปากทางเจริญ หมู 4 ตําบลดอยหลอ 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ อบต.สองแคว

ไปมาไดสะดวก กิ่งอําเภอดอยหลอ ขนาดสูง1.50 เมตร สามารถเตรียมการณรับเสด็จ กิ่งอ.ดอยหลอ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 350 เมตร ไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

164 กอสรางกําแพงกันดิน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานพราวหนุม หมู 6 - บานแมศึก หมู 6 2,250,000 2,250,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

สาย ชม 2149 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมศึก ยาว 300 เมตร สูง 1.5 เมตร 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บรรจุในปตอไป) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

165 งานกอสรางผนังกันดินแกปญหา 1. เพื่อปองกันการกัดเซาะสายทาง บานแมขานใหม - บานหวยทรายขาว - 2,403,000 - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ไหลทางทรุดตัว 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง กอสรางแบบ 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4029 ไปมาไดสะดวก วางกลองตาขาย (GABION) ลึก 14 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 45 เมตร กม.20+800  การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

166 งานกอสรางผนังกันดินแกปญหา 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขานใหม - บานหวยทรายขาว 2,136,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ไหลทางทรุดตัว 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4029 ไปมาไดสะดวก กอสรางแบบวางกลองตาขาย (GABION) สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ลึก 14 เมตร  กม.21+500  ยาว 40 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากไหลทางทรุดตัว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

167 งานกอสรางแกปญหาดินสไลท 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมแจม - บานพุย ตําบลปางหินฝน 6,000,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

และไหลทางทรุดตัว 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เนื่องจากดินทรุดตัว 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม 4065 ไปมาไดสะดวก จํานวน 11 จุด สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

 การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

168 กอสรางพนังปองกัน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปากทางสะลวง ตําบลขี้เหล็ก - 488,000 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

การกัดเซาะตลิ่ง สาย ชม. 4226 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสะลวงนอก ตําบลสะลวง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมริม ขนาดสูง 1.50 เมตร สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 85 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

169 ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย 106 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชียงใหม - ลําพูน ระหวาง - 2,000,000 2,000,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.170+093 - กม.181+686 ปรับปรุง 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก ภูมิทัศนสองขางทาง อําเภอสารภี  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตามแนวตนยาง (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

170 ปรับปรุงภูมิทัศนหมายเลข 1317 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลางและ 964,300 - - ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ไหลทาง สายแยกเขาอําเภอสันกําแพง 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

ไปมาไดสะดวก กม.0+000 - กม.3+489 ตําบลบวกคาง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันกําแพง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

171 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช บานปาตึง หมู 1 ตําบลปาปอง 500,000 - - ทําใหราษฎรมีน้ําใชในการ กองชาง

ปริมาณความจุ 30 ลบ.ม. ในการอุปโภคบริโภค อําเภอดอยสะเก็ด ในพื้นที่ศูนยกําจัด 1 อุปโภคบริโภคและการเกษตร

พรอมถังกรองเหล็กและ ขยะมูลฝอยฯ ขององคการบริหารสวน

เครื่องสูบน้ําซัพเมอรสสิเบิล จังหวัดเชียงใหม

พรอมอุปกรณ

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

172 คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมถนน 1) เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง คาบํารุงรักษา หรือซอมแซมถนน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ราษฎรสามารถสัญจรไปมา กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง ลาดยาง และ 2) เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ผิวจราจรลูกรัง ลาดยาง และคอนกรีต 1 1 1 ไดสะดวกปลอดภัยและ

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ซึ่งเปนที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ สามารถขนสงผลผลิตทาง

 3) เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หรือถนน

ที่มีผลกระทบตอความเดือดรอน 

ของประชาชนโดยสวนรวม 

มีความจําเปนตองบํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพดี ดําเนินการซอมบํารุง

ผิวจราจรอื่นๆ เชน ปูผิวทางแอสฟลทติก

คอนกรีต งานซอมผิวทางคอนกรีต

งานกอสรางไหลทาง งานจราจร 

สังเคราะห งานตัดหญาไหลทาง

และตัดแตงกิ่งไม งานแกไข จุดเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยในการจราจร

(เกินศักยภาพเครื่องจักรกล อบจ.

ดําเนินการได)

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
งบประมาณและที่มา
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ดานเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว



2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

 2.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การฝกอบรมการจัดการการตลาด 1. เพื่อใหความรูความเขาใจใน จํานวน12 แหง ตามที่สํานักงาน 25,000 25,000 25,000 สามารถนําแผนธุรกิจ สํานักปลัดฯ

การบริหารจัดการดานการตลาด พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 1 1 1 ไปปฏิบัติได ผูเขารับ รวมกับ

2. มีความสามารถจัดทําแผน เปนผูกําหนด การอบรมสามารถนํา สํานักงาน

ธุรกิจชุมชน แผนธุรกิจไปปฏิบัติได พัฒนาชุมชน

จ.เชียงใหม

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผูบริหารรานคาและเจาหนาที่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพิ่มรายไดกับกลุมชุมชน สํานักปลัดฯ

บริหารจัดการการสงเสริม การบริหารการจัดการศูนยแสดง ประจําศูนย จํานวน 3 คน 1 1 1 ที่นําสินคามาจําหนายที่ศูนย

การจําหนายสินคาหนึ่งตําบล และจําหนายสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

หนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่งผลิตภัณฑ
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม



 2.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 สงเสริมกิจกรรมของสมาคม 1. เพื่อสรางเครือขายความ สมาคมกลุมเกษตรกร 10,000,000 - - 1. เกิดเครือขายความรวมมือ สํานักปลัดฯ

กลุมเกษตรกรองคการบริหาร รวมมือของสมาคมกลุมเกษตรฯ องคการบริหารสวนจังหวัด 1 0 0 ของสมาคมกลุมเกษตรฯ

สวนจังหวัดเชียงใหม ในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชียงใหมทุกอําเภอ ในดานการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และประสบการณรวม ในจังหวัดเชียงใหม และประสบการณรวม

2. เพื่อพัฒนาองคความรู ในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง  2. มีการพัฒนาองคความรู

และกระบวนการเรียนรู 22  อําเภอ  2  กิ่งอําเภอ และกระบวนการเรียนรู

ขยายผลไปสูการปรับเปลี่ยน ขยายผลไปสูการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศนในการดําเนิน- กระบวนทัศนในการดําเนิน-

ชีวิตและดําเนินธุรกิจ ชีวิตและดําเนินธุรกิจ

4 สรางการมีสวนรวมการเรียนรู เพื่อพัฒนาเครือขายในการ 1. อบรมใหความรูเกษตรกร 400,000 400,000 400,000 ประชาชนสามารถนําแนวคิด อบจ.ชม.

ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนแนวทางเศรษฐกิจ 2. ประกวดหมูบานตัวอยาง 1 1 1 เศรษฐกิจพอเพยีงประยุกตใช (สํานักปลัดฯ)

พอเพียง พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอละ เปนแนวทางในการดําเนิน- รวมกับ

2 หมูบาน ชีวิตทุกพื้นที่ สนง.เกษตรฯ

จ.เชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางและพัฒนาการรวมกลุม(Cluster)
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งศูนยคัดเลือกและบรรจุภัณฑ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ จัดตั้งศูนยฯ จํานวน 1 ศูนย  - 1,000,000 - ยกระดับผลิตภัณฑฯ สํานักปลัดฯ

ผลิตภัณฑชุมชนระดับอําเภอ สินคาผลิตภัณฑชุมชน 0 1 0 ดวยคุณภาพผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑที่สวยงาม

ปกปองสินคาไวไดนาน

2 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 8 แหง ตามที่สํานักงาน 400,000 400,000 400,000 เพิ่มรายไดแกกลุมชุมชน สํานักปลัดฯ

จัดการการสงเสริมธุรกิจและ การบริหารการจัดการสงเสริม พัฒนาชุมชนจังหวัด 1 1 1 671  ชุมชน รวมกับ

การเชื่อมโยงเครือขายการผลิต ธุรกิจชุมชน เชียงใหมเปนผูกําหนด สํานักงาน

การตลาดของสินคา OTOP 2. เพื่อเพิ่มชองทางการตลาด พัฒนาชุมชน

สินคาชุมชน จ.เชียงใหม

3 สงเสริมกิจกรรมของสมาคมสตรี เพื่อสงเสริมการดําเนินกิจกรรม สมาคมกลุมสตรีแมบาน 10,000,000 - - การดําเนินกิจกรรมของ สํานักปลัดฯ

แมบาน องคการบริหารสวน ของสมาคมสตรีแมบาน องคการบริหารสวนจังหวัด 1 0 0 สมาคมสตรีแมบานองคการ

จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด เชียงใหมทุกอําเภอในจังหวัด บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

เชียงใหม เชียงใหมในรูปแบบตาง ๆ มีการดําเนินงานเปนเครือขาย

ทั้ง  22  อําเภอ  2  กิ่งอําเภอ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณรวมระหวาง

กลุมตาง ๆ แตละอําเภอ

งบประมาณและที่มา
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2.2  แนวทางการพัฒนา  การสรางและพัฒนาการรวมกลุม(Cluster)
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดกิจกรรมวันสตรีสากลของ เพื่อเปนการพัฒนากลุมสตรี กลุมพัฒนาสตรี 22 อําเภอ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กลุมพัฒนาสตรีในแตละ สํานักปลัดฯ

กลุมพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม ในจังหวัดเชียงใหมใหมี 2 กิ่งอําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม 1 1 1 อําเภอ ไดรวมกิจกรรมทําให

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ (งบประมาณ 1,000บาท / มีความรูและเขาใจในบทบาท

สังคมของประเทศ 1 หมูบาน) หนาที่ของสตรีที่มีตอสังคม

และประเทศ

งบประมาณและที่มา
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2.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาขีดความสามารถในธุรกิจ เพื่อยกระดับธุรกิจภาคเกษตร สนับสนุนในดานตาง ๆ 100,000 100,000 100,000 ธุรกิจภาคเกษตรมีความ สํานักปลัดฯ

ภาคเกษตร ใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้นและ ที่องคการบริหารสวนจังหวัด 1 1 1 เขมแข็งขึ้น สามารถแขงขัน

สามารถแขงขันไดในตลาด มีศักยภาพ สงเสริมหนวยงาน ในตลาดได

ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา

ธุรกิจเกษตร

2 ใหความรูดานการแปรรูปผลผลิต ใหความรู เทคนิคตางๆ จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 300,000 300,000 300,000 สรางอาชีพ สรางรายได สํานักปลัดฯ

ทางการเกษตร เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 1 1 1 เปนการเพิ่มมูลคาของ

ทางการเกษตรแกกลุมเกษตร ใหแกกลุมเกษตรกรหรือ ผลิตผลทางการเกษตร

หรือกลุมแมบานฯลฯ กลุมแมบานฯลฯ ในจังหวัด ของทองถิ่นใหสูงขึ้น

ปละ 1 รุนๆ ละ 200 คน 

(โครงการตอเนื่อง)

3 สงเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ เพื่อรณรงคใหมีการปลูกพืช จดัการฝกอบรมใหแกเกษตรกร 100,000 100,000 100,000 ผูบริโภคไดบริโภคผัก สํานักปลัดฯ

ที่ปลอดภัยสําหรับผูบริโภค หรือผูสนใจในเรื่องกรรมวิธี 1 1 1 ที่ปลอดภัย ผูขาย/ผูปลูก

และเปนการสงเสริมรายไดแก การปลูกพืชปลอดสารพิษ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

ผูปลูกเนื่องจากผักปลอดสารพิษ รูปแบบตางๆ อาทิ การปลูกพืช

มีราคาจําหนายคอนขางสูง กางมุงฯลฯ ปละ 1 รุน ๆ ละ 

ในตลาด 100  คน

(โครงการตอเนื่อง)

งบประมาณและที่มา
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2.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 พัฒนาการเกษตรโดยใชแนวทาง เพื่อสงเสริมการทําการเกษตร จัดฝกอบรมการทําปุยหมัก 250,000 250,000 250,000 ปองกันผลประทบตอ สํานักปลัดฯ

เกษตรอินทรีย ที่ลดการใชปุยเคมี ลดสารตกคาง ชีวภาพเอ็นไซม สําหรับใชใน 1 1 1 สิ่งแวดลอมและชวยให

และชวยรักษาสิ่งแวดลอม การเกษตรกรรมแกเกษตรกร ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่

รวมทั้งเปนการสงเสริมให ในจังหวัดเชียงใหม ปลอดสารพิษ

เกษตรกรนําวัสดุในทองถิ่น ปละ 1 รุน ๆ ละ 300 คน

มาใชใหเกิดประโยชน (โครงการตอเนื่อง)

5 พัฒนาและขยายเครือขาย 1. เพื่อทบทวนและเสริมสราง 1. กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 450,000 700,000 700,000 สมาชิกกลุมเกษตรทฤษฎีใหม อบจ.ชม

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม องคความรูใหสมาชิก ระดับจังหวัด 1 กลุม 1 1 1 จังหวัดเชียงใหม ไดรับ  (สํานักปลัดฯ)

กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 2. แปลงตัวอยางที่สามารถ การทบทวนและกระตุนใหมี รวมกับ

2. สงเสริมและกระตุนใหแก ศึกษาดูงานไดอําเภอละ 1 แหง การดําเนินงานในรูปแบบ สนง.เกษตรฯ

สมาชิกกลุมเกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทฤษฎีใหม เพื่อเปน จ.เชียงใหม

มีความเขมแข็งและเปน ตนแบบในการศึกษาเรียนรู

ตนแบบในการเรียนรู แกบุคคลและเกษตรกรทั่วไป

3. ขยายผลกลุมเกษตรทฤษฎี

ใหมสูเกษตรกรและผูสนใจ

ทั่วไป
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2.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 สงเสริมการใชจุลินทรีย 1. สงเสริมใหเกษตรกรใช เกษตรกรกลุมเปาหมาย 24,000,000 24,000,000 24,000,000 1. ดินมีสภาพดีขึ้น สํานักปลัดฯ

เพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เชื้อจุลินทรียในการปรับปรุง รับมอบเชื้อจุลินทรียและ 1 1 1 ผลผลิตของเกษตกรพึ่งพา รวมกับ

บํารุงดิน ในสวนผักผลไม นําไปใชปรับปรงุบํารุงดิน สารเคมีปองกันกําจัด สนง.เกษตร

2. เพื่อลดตนทุนการผลิตจากการ ในสวนไมผล พื้นที่  ศัตรูพืชและปุยเคมีนอยลง จังหวัดเชียงใหม

ใชปุยเคมี 22 อําเภอ  2 กิ่งอําเภอ 2. สามารถลดตนทุน

3. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร การผลิต โดยเฉพาะการใช

ผลิตพืชที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน ปุยเคมีของเกษตรกร

เพื่อนําไปสูระบบเกษตรอินทรีย ในสวนไมผล

ตอไป 3. เกษตรกรผลิตพืช

ที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน

เปนแนวทางพัฒนาสูระบบ

เกษตรอินทรีย
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2.4  แนวทางการพัฒนา  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและบริหารจัดการ เพื่อใหกลุมอาชีพมีศูนยจําหนาย สงเสริมสนับสนุนการบริหาร 1,000,000 - - กลุมอาชีพตาง ๆ มีศูนยจําหนาย สํานักปลัดฯ

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑกลุมของตนเอง จัดการศูนยจําหนายผลิตภัณฑ 1 ผลิตภัณฑกลุมของตนเอง

กลุมอาชีพ กลุมอาชีพ  สามารถดําเนินกิจการของกลุม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการใหความชวยเหลือ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการ กลุมเกษตรกรในพื้นที่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถขนยายผลผลิต สํานักปลัดฯ

เกษตรกรในการแกไขปญหา แกไขปญหาการขนสงผลผลิต จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 1 1 ทางการเกษตรไปสูตลาดกลาง

การขนสงผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตรออกสูตลาด 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ ไดทันตอเหตุการณ

ของเกษตรกรออกสูตลาด

3 สรางภูมิคุมกันโดยการออม 1. เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริ 1. สมาชิกของสถาบันเกษตรกร 1,780,000 1,810,000 1,840,000 1. สมาชิกของสถาบัน อบจ.ชม

"เศรษฐกิจพอเพียง" มาเปน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน 1 1 1 เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา (สํานักปลัดฯ)

แนวทางในการดําเนินชีวิตแก ทั่วไป เยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมกับ

สมาชิกสหกรณ กลุมเกษตร 2. สหกรณ/กลุมเกษตรกร ไดนอมนําแนวพระราชดําริ สนง.เกษตรฯ

ไดอยางเปนรูปธรรมโดย 24  สถาบัน โดยดําเนินการ เศรษฐกิจพอเพียงมาเปน จ.เชียงใหม

การออมเงินซึ่งเปนการสราง  - จัดทําสื่อและการประชา- แนวทางในการดําเนินชีวิต

ภูมิคุมกันที่ดีตอการดําเนินชีวิต สัมพันธในระดับจังหวัด 2. ผูเขารวมโครงการสามารถ

ของผูออมเงิน  - ดําเนินกิจกรรมในแตละ มีเงินออมเพื่อเปนภูมิคุมกัน

พื้นที่จํานวน 24 สถาบันเกษตร ทางเศรษฐกิจและมีจิตสํานึก

และรักการออม
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2.4  แนวทางการพัฒนา  การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

สรางภูมิคุมกันโดยการออม 2. เพื่อสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 3.สถาบันเกษตรกรมีทุน

(ตอ) โดยการออมเงินแกประชาชน ดําเนินงานเพิ่มขึ้นจากจํานวน

ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เงินออม

 สมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกร

3. ปลูกจิตสํานึกและสรางนิสัย

รักการออมซึ่งเปนรากฐาน

สําคัญของหลักการสหกรณ คือ

การชวยเหลือตนเอง 

และเมื่อตนเองเขมแข็งแลว

จึงชวยเหลือซึ่งกันและกันตอไป

4. เพื่อสรางวินัยทางการเงิน

สมาชิกสหกรณ / กลุมเกษตรกร

นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป

5. เปนโอกาสใหสถาบันเกษตรกร

สามารถเพิ่มทุนระดมเงินออม

จากสมาชิกเพื่อใชเปนทุน

ดําเนินงานไดมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดงาน Chiang Mai เพื่อขยายตลาดทางดาน 1. เชิญตัวแทนหนวยงาน 630,000 - - 1. ผลักดันใหจังหวัดเชียงใหม สํานักปลัดฯ

Meeting Mart & Seminar 2008 การประชุมทั้งภายใน, ภายนอก ของรัฐและภาคเอกชนชั้นนํา 1 0 0 เปนจังหวัดแรกในการรับเลือก

ประเทศและสนับสนุนนโยบาย ภายในประเทศตลอดจน ใหเปนสถานที่สําหรับ

ของรัฐบาลในการกอสราง บริษัทจัดการประชุมทั้งภายใน การจัดการประชุมทั้งภายใน

ศูนยประชุมนานาชาติ อําเภอ และภายนอกประเทศที่มี และภายนอกประเทศ 

แมริม จังหวัดเชียงใหม ศักยภาพสูง จํานวน 50 ราย โดยผานทางดานลูกคา

มายังจังหวัดเชียงใหม โดยตรงจากหนวยงาน

เพื่อเรียนรูขอมูลลาสุดของ ราชการ/เอกชนและบริษัท

สถานที่พัก สถานที่จัดประชุม รับจัดการประชุมนานาชาติ

รวมถึงการเยี่ยมชมความกาวหนา 2. เพิ่มพูนประสบการณ

ของโครงการกอสรางศูนยประชุม และความรูใหแกพนักงาน

นานาชาติจังหวัดเชียงใหม ของโรงแรมและศูนยการ

2. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน ประชุมตาง ๆ ในจังหวัด

ความคิดเห็นในการจัดประชุม เชียงใหมทั้งทางดานการตลาด 

และเทคนิคลาสุดของเครื่องมือ การขายและเทคนิค

การจัดประชุมฯ ในปจจุบัน ในการจัดการประชุมใน

รูปแบบตางๆ
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3. จัดทัศนศึกษาทางดานสถานที่

จัดการประชุมระดับมาตรฐาน 

การจัดเลี้ยงและสังสรรค 

ตลอดจนสถานที่ทองเที่ยว

ที่นาสนใจในจังหวัด

4. จัดนิทรรศการดานความ

กาวหนาของสถานที่จัดประชุม

ลาสุดในจังหวัดเชียงใหม 

บริษัทผูเชี่ยวชาญทางดานวัสดุ

อุปกรณในการจัดการประชุมฯ

2 จัดทํารถบุปผาชาติรวมสนับสนุน ประชาสัมพันธและสงเสริม สนับสนุนงานมหกรรม 200,000 200,000 200,000 สงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ การทองเที่ยวในงานวันมหกรรม ไมดอกไมประดับ โดย อบจ.ชม. 1 1 1 ของจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม ไมดอกไมประดับรวมกับ จัดทํารถบุปผาชาติ พรอมจัด ในงานมหกรรมไมดอก

หนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัด ขบวนแหบุปผาชาติ ไมประดับ

เชียงใหม
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 สนับสนุนงานมหกรรมไมดอก ประชาสัมพันธและสงเสริม สนับสนุนใหที่ทําการปกครอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สงเสริมการทองเที่ยว อบจ.ชม.

ไมประดับจังหวัดเชียงใหม การทองเที่ยวในงานวันมหกรรม จังหวัดเชียงใหม สําหรับ 1 1 1 จังหวัดเชียงใหม (สํานักปลัดฯ)

ไมดอกไมประดับรวมกับ ดําเนินการจัดงานมหกรรม ในงานมหกรรมไมดอก รวมกับ

หนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัด ไมดอกไมประดับ ซึ่งจัดให ไมประดับ ที่ทําการ

เชียงใหม มีขึ้นทุกป ปกครอง

จ.เชียงใหม

4 สนับสนุนจัดงานกุหลาบเหมันต 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 1. จัดการประกวดกุหลาบ 100,000 100,000 100,000 1.งานแสดงกุหลาบเปนที่ สํานักปลัดฯ

เชียงใหม  ของจังหวัดเชียงใหม 2. จัดนิทรรศการและการสาธิต 1 1 1 รูจักแพรหลายจนถือไดวา รวมกับ

2. เพื่อสงเสริมอาชีพการปลูก เพื่อใหความรูดานวิชาการ เปนสัญลักษณของ กลุมผูปลูก

ดอกกุหลาบของเกษตรกร แกผูสนใจ "กุหลาบเชียงใหม" กุหลาบ

กลุมผูปลูกในจังหวัดเชียงใหม 2. สงเสริมการทองเที่ยว เชียงใหม

ใหแกจังหวัดเชียงใหม

อีกทางหนึ่ง

3. เกษตรกรผูปลูกกุหลาบ

มีความรูและสามารถพัฒนา

การผลิตใหมีคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

 - 157 -

งบประมาณและที่มา



2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน เพื่อสนับสนุนและสงเสริม 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยว 500,000 500,000 500,000 การทองเที่ยวเชิงนิเวศน สํานักปลัดฯ

และพัฒนามาตรฐาน Home Stay การทองเที่ยวในรูปแบบ เชิงนิเวศนในจังหวัดให 1 1 1 ของจังหวัดเชียงใหมไดรับ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศน สามารถรองรับนักทองเที่ยว ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งกําลังเปนที่นิยมของ ไดมากขึ้น เปนทางเลือกใหม ๆ ใหแก

นักทองเที่ยวและพัฒนาระบบ 2. จัดอบรมผูประกอบการ นักทองเที่ยวที่พักแบบ

Home Stayใหไดมาตรฐาน ที่พักแบบ Home Stay Home Stay มีมาตรฐานและ

สากล ในจังหวัดเพื่อพัฒนาระบบ เปนที่ประทับใจแก

การใหบริการในดานที่พักและ นักทองเที่ยวทั้งไทยและสากล

การบริการอื่นๆ ใหไดมาตรฐาน

สากล ปละ 1 รุนๆ ละ 50 ราย

6 ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1. ผูประกอบอาชีพขับรถ 100,000 100,000 100,000 กลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

เพื่อการทองเที่ยวสําหรับบุคลากร ของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ รับจาง เชน คนขับรถสองแถว 1 1 1 บริการสามารถสื่อสารกับ

ในงานบริการที่เกี่ยวของกับ กับงานบริการการทองเที่ยวให รถตุก ตุก รถแท็กซี่ ฯลฯ นักทองเที่ยวตางประเทศ

การทองเที่ยว สามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยว 2. พนักงานบริการของโรงแรม ไดอยางเขาใจและสามารถ

ไดอยางเขาใจ ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ใหบริการที่ตรงกับ

3. กลุมผูประกอบการธุรกิจ ความตองการของ

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ฝกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 4. พนักงานฝายประชาสัมพันธ

เพื่อการทองเที่ยวสําหรับบุคลากร ของหนวยงานทั้งภาครัฐ

ในงานบริการที่เกี่ยวของกับ และภาคเอกชนจัดการอบรม

การทองเที่ยว 4 ครั้งในระยะเวลา 1 ป

(ตอ) ปละ 1 รุน ๆ ละ 100 คน

(โครงการตอเนื่อง)

7 อบรมมัคคุเทศก เพื่อพัฒนาและสรางมัคคุเทศก จัดอบรมมัคคุเทศก 100,000 100,000 100,000 สรางมัคคุเทศกที่มีมาตรฐาน สํานักปลัดฯ

ที่มีมาตรฐานตรงตามวิชาชีพ ปละ 1 รุน ๆละ 50 คน 1 1 1 คุณภาพตรงตามวิชาชีพ

ใหเพียงพอแกความตองการ (โครงการตอเนื่อง) อยางเพียงพอและรองรับ

การขยายตัวดานการ

ทองเที่ยวของจังหวัด

เชียงใหมในอนาคต

8 อบรมเพื่อพัฒนางานบริการ เพื่อปลูกฝงจิตใจในการให 1. ผูประกอบอาชีพขับรถ 100,000 100,000 100,000 พนักงานที่มีหนาที่ในการให สํานักปลัดฯ

การทองเที่ยว พนักงานที่ปฏิบัติงานใหบริการ รับจาง เชน คนขับรถสองแถว 1 1 1 บริการแกนักทองเที่ยว

ในธุรกิจการทองเที่ยวหรือที่ รถตุก ตุก รถแท็กซี่ ฯลฯ ทั้งชาวไทยและ

เกี่ยวของ 2. พนักงานบริการของ ชาวตางประเทศมีจิตสํานึก

โรงแรมตาง ๆ ใน จ.เชียงใหม ของการใหบริการดวย

3. กลุมผูประกอบการธุรกิจ อัธยาศัยไมตรีตามแบบฉบับ

ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ของคนไทยลานนา

งบประมาณและที่มา
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4. พนักงานฝายประชาสัมพันธ

ของหนวยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนจัดการอบรม

4 ครั้งในรอบระยะเวลา 1 ป

(โครงการตอเนื่อง)

9 สงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมรวมกับภาคี รวมกับสมาคมโรงแรมไทย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จังหวัดเชียงใหมเปนที่รูจัก สํานักปลัดฯ

เชียงใหม  รวมกับสมาคมโรงแรม ดานการทองเที่ยวในการสงเสริม ภาคเหนือในการสงเสริม 1 1 1 ของนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

ไทยภาคเหนือ ศักยภาพดานการตลาด การทองเที่ยวจังหวัด ชาวตางประเทศมากขึ้น

การทองเที่ยวของจังหวัด เชียงใหม โดยการจัดกิจกรรม ในฐานะเปนเมืองทองเที่ยว

เชียงใหม สงเสริมการขายบริการ ระดับโลกและมีนักทองเที่ยว

ทองเที่ยวและบริการอื่น ๆ เดินทางมาทองเที่ยวในสถานที่

ที่เกี่ยวของ เชน โรงแรม ตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

สนามกอลฟ บริการสปา  ฯลฯ 

รวมไปถึงกิจกรรม

ประชาสัมพันธตาง ๆ

(กิจกรรมตอเนื่องปที่ 4)

งบประมาณและที่มา
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2.5  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหองคกรปกครองสวน 1. ประสานงานหนวยงาน 1,000,000 - - 1. ทําใหการปฏิบัติงาน กองแผนฯ

(แผนแมบท)  ดานการทองเที่ยว ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ที่เกี่ยวของในการจัดทํา 1 0 0 ดานการทองเที่ยวเปนไป

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรฐานและทิศทางที่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร (แผนแมบท) ตามแนวทางและทิศทาง

จังหวัดเชียงใหม ในการปฏิบัติงานดาน 2. จัดประชุมสัมมนา ที่ชัดเจนตลอดจนเปน

การทองเที่ยว โดยการบูรณาการ เชิงปฏิบัติการบุคลากร มาตรฐานเดียวกัน

จากทุกภาคสวนและสามารถ ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 2. สามารถตอบสนอง

สนองตอบตอความตองการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ความตองการของประชาชน

ของประชาชนในทองถิ่น (แผนแมบท) ดานการทองเที่ยว ในทองถิ่นได

ไดตามอํานาจหนาที่และ ขององคกรปกครองสวน 3. ทําใหเกิดการบูรณาการ

ภารกิจถายโอน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม รวมกันในการจัดทําแผน

3. จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร ยุทธศาสตร(แผนแมบท)

(แผนแมบท) ดานการทองเที่ยวของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 1. เพื่อใหเปนหนังสือ จัดทําหนังสือประชาสัมพันธ 500,000 500,000 500,000 งานดานการทองเที่ยวของ สํานักปลัดฯ

การทองเที่ยวเชียงใหมใน สารานุกรมฉบับภาษาอังกฤษ การทองเที่ยวเชียงใหม 1 1 1 จังหวัดเชียงใหมไดรับ

รูปแบบสารานุกรม ที่ไดมาตรฐานอยางเปนทางการ ในรูปแบบสารานุกรม การเผยแพร ประชาสัมพันธ

ChiangMai Destination Book เลมแรกของจังหวัดเชียงใหม ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยว

"The Beautiful Chiang Mai" 2. เปนสื่อการประชาสัมพันธใน ดานการทองเที่ยว อาทิ ชาวตางประเทศมากยิ่งขึ้น

การสรางแหลงทองเที่ยวใหม สํานักงานการทองเที่ยว

ที่กระจายอยูในแตละอําเภอ แหงประเทศไทย สํานักงาน

กอนนําเสนอยังตลาดทองเที่ยว ตางประเทศ โรงแรม

3. เปนฐานขอมูลและ บริษัททัวรในจังหวัดเชียงใหม

ขอเท็จจริงใหแกผูประกอบการ และตางประเทศ ฯลฯ

ทองเที่ยวหลายองคกร

ในประเทศและตางประเทศ

นําขอมูลไปสูการสรางผลผลิต

นักทองเที่ยวเดินทางเขามา

ยังเชียงใหมและเปน

นักทองเที่ยวที่มีคุณภาพ
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 การออกนิทรรศการรวมงาน เพื่อประชาสัมพันธแหลง 1. จัดตัวแทนของสมาคมฯ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. เปนกิจกรรมตอเนื่อง สํานักปลัดฯ

International Tourimus Borse ทองเที่ยวและแหลงการผลิต ไปรวมงานกับ ททท. 1 1 1 ที่จะทําใหเชียงใหมและ

(ITB) กรุงเบอรลิน สินคา (OTOP)  ใหเปนที่รูจัก สํานักงานภาคเหนือเขต 1 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี ในตลาดแถบประเทศยุโรป 2. ออกคูหาเฉพาะเมือง ตอนบนใหเปนที่รูจัก

และเพื่อสงเสริมเมืองเชียงใหม เชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ในเวทีตลาดการทองเที่ยวโลก

ใหเปนเมืองทองเที่ยวในระดับ ในเขตภาคเหนือ เชน เชียงราย, 2. เปนการเพิ่มพูน

โลกและสรางความประทับใจ  แมฮองสอน,ลําปาง,แพร,นาน นักทองเที่ยวในแถบทวีป

ในสิ่งตาง ๆ ที่เมืองเชียงใหม 3. จัดกิจกรรมแสดงวัฒนธรรม ยุโรปและสแกนดิเนเวียน

และจังหวัดใกลเคียงมีอยู และเชิญชวนบริษัทนําเที่ยว ใหมาเที่ยวเชียงใหม

ทั้งทางดานวัฒนธรรม ใหเขามาเยี่ยมชมในคูหา ใหมากขึ้น

ขนบธรรมเนียมอันสวยงาม ของเมืองเชียงใหมโดยจัดงาน 3. ทําใหบริษัททองเที่ยว

  - Chiangmai Night โดย ในยุโรปไดรับขาวสาร

การจัด Reception และ ในดานการทองเที่ยวของ

Cocktail จังหวัดเชียงใหมและจังหวัด

  - ผลิตซีดีของจังหวัดเชียงใหม ในภาคเหนืออยางตอเนื่อง

และจังหวัดภาคเหนือ แนะนํา ทําใหโปรแกรมการขาย

แหลงทองเที่ยวตลอดจน ภาคเหนือไดรับการสงเสริม
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

การออกนิทรรศการรวมงาน กิจกรรมทางดานวัฒนธรรม 

International Tourimus Borse แนะนําสินคาเดน ๆ ของ

(ITB) กรุงเบอรลิน จังหวัดเชียงใหม เชน

ประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี เครื่องเรือน ของประดับที่ทํา

(ตอ) จากไม

  - การจัดเชาพื้นที่ในงาน

ใหกวางและตกแตงใหสวยงาม

โดยเนนเอกลักษณทาง

ภาคเหนือโดยเฉพาะ

3 การออกนิทรรศการรวมงาน เพื่อทําการขาย การตลาดและ 1. จัดตัวแทนของสมาคมฯ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทําใหเชียงใหมเปนที่รูจัก สํานักปลัดฯ

JATA World Tourism การประชาสัมพันธ ไปรวมงานกับ ททท. 1 1 1 ในเวทีตลาดทองเที่ยวของ

Congress & Travel Fair เมืองเชียงใหมใหกับตลาด สํานักงานภาคเหนือเขต 1 ประเทศญี่ปุนและเพิ่มจํานวน

นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใหมา 2. จัดนิทรรศการของจังหวัด นักทองเที่ยวชาวญี่ปุน

เที่ยวเมืองเชียงใหมมากขึ้น เชียงใหม ใหมากขึ้นในจังหวัด

3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ เชียงใหม

ภาษาญี่ปุน

4. ไดพบปะและขายตรงตอ

ตัวแทนบริษัทนําเที่ยวญี่ปุน
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 สงเสริมการทองเที่ยวดวย 1. เพื่อพัฒนาเสนทางจักรยาน 1. สํารวจเสนทางจักรยาน 200,000 200,000 200,000 1. ทําใหกิจกรรมขี่จักรยาน สํานักปลัดฯ

จักรยาน"เทศกาลขี่จักรยานขึ้น ใหมีมาตรฐานเหมาะสมแก ที่มีความเหมาะสมและติดตั้ง 1 1 1 ขึ้นดอยอินทนนทเปนที่

ดอยอินทนนท" การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ปายถาวรเพิ่มจํานวน 2 เสนทาง รูจักแพรหลายในระดับ

2. สงเสริมการขี่จักรยานเพื่อการ 2. สื่อมวลชนใหความสนใจ ประเทศ เกิดเปนเทศกาล

ทองเที่ยวบนดอยอินทนนท ในการประชาสัมพันธ ทองเที่ยวประจําป

ใหเปนที่นิยมในระดับประเทศ เพิ่มมากขึ้น 2. อุทยานแหงชาติ

3. กําหนดใหเปนเทศกาล 3. จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับ มีศักยภาพในการรองรับ

ขี่จักรยานในอุทยานแหงชาติ การทองเที่ยวดวยจักรยาน และใหบริการดานการ

ดอยอินทนนทเปนประจําทุกป โดยมีกลุมเปาหมาย ดังนี้ ทองเที่ยวสูงขึ้น

4. เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยว    - กลุมจักรยานทั่วประเทศ 3. นักทองเที่ยวมีทางเลือก

ในจังหวัดเชียงใหมใหมากขึ้น จํานวน 700 คัน ในการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

   - กลุมนักทองเที่ยวและ เกิดความประทับใจใน

ประชาชนทั่วไป จํานวน แหลงทองเที่ยวและวิถีชีวิต

15,000 คน ทั้งชาวไทยและ วัฒนธรรมทองถิ่น

ชาวตางประเทศ

4. การใชจายเงินของนักทองเที่ยว

สูงขึ้น
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธขอมูล 1. จัดทําสื่อสงเสริมการทองเที่ยว 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนสามารถรับทราบ สํานักปลัดฯ

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ รูปแบบตางๆเชน แผนวีซีดี 1 1 1 ขอมูลดานการทองเที่ยว

จังหวัดและกิจกรรมดาน ของจังหวัดเชียงใหมผานสื่อ แผนพับ ปายเว็บไซต ฯลฯ ของจังหวัดเชียงใหม

การทองเที่ยวของ อบจ.เชียงใหม รูปแบบตาง ๆ อาทิ การจัดทํา 2. การโฆษณากิจกรรมตลอดจน ไดอยางทั่วถึงมากขึ้น

Website การจัดทําปาย ภาพลักษณดานการทองเที่ยว ทั้งยังเปนการเผยแพรผลงาน

โปสเตอรคัทเอาท การโฆษณา ของอบจ.เชียงใหม ดานการสงเสริมการทองเที่ยว

กิจกรรม/ภาพพจนของ อบจ.ฯลฯ หรือกิจกรรมพิเศษตาง ๆ

ของอบจ. อีกทางหนึ่ง

6 จัดนิทรรศการเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเขารวมจัดนิทรรศการ เขารวมจัดนิทรรศการ 100,000 100,000 100,000 สามารถดึงดูดใจให สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยวกับ 1 1 1 นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชม

กับหนวยงานตางๆ หนวยงานอื่นที่จัดขึ้น และเปนขอมูลในการเดินทาง

ไปทองเที่ยวยังที่ตางๆ

7 จัดงานวันสมสายน้ําผึ้งปลอดภัย 1.เพื่อสงเสริมใหเกษตรกร 1. ผูปลูกสมในจ.เชียงใหม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกษตรกรไดจําหนาย สํานักปลัดฯ

จากสารพิษ ไดนําผลผลิตการเกษตรตาม 2. สถาบันเกษตรประมาณ 1 1 1 ผลผลิตทางเกษตรและ

ฤดูกาลมาจําหนายใน 1,500  ราย เปนการสงเสริมการทองเที่ยว

ศูนยสงเสริมและพัฒนา 3. นักทองเที่ยวในและ เชิงเกษตรไดอีกทางหนึ่ง

การทองเที่ยวเชิงเกษตร ตางประเทศมาทองเที่ยวงาน 2. เกษตรกรผูปลูกสมและ

จํานวน 20,000  ราย เกษตรกรทั่วไป สามารถ
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดงานวันสมสายน้ําผึ้งปลอดภัย 2.เพื่อใหเกษตรกรผูปลูกสม แลกเปลี่ยนความรูและ

จากสารพิษ และเกษตรกรทั่วไปสามารถ นําเทคโนโลยีใหมมาใช

(ตอ) แลกเปลี่ยนเรียนรูและนํา ในการทําสวนสมเพื่อแกไข

เทคโนโลยีใหมมาใชในการทํา ปญหามลพิษ

สวนสมเพื่อแกไขปญหามลพิษ

8 จัดงานกระเทียมและของดี 1.เพื่อจัดใหมีตลาดกลาง เกษตรกรอําเภอเวียงแหง 200,000 200,000 200,000 กลุมเกษตรกร เกษตรกร สํานักปลัดฯ

อําเภอเวียงแหง ใหประชาชนและกลุมอาชีพ ผูซื้อ และประชาชนทั่วไป 1 1 1 ทั่วไป และชุมชนอําเภอ

นําผลิตผลทางการเกษตรมา จํานวน  3 ตําบล 23 หมูบาน

จําหนายโดยตรงไมผาน มีโอกาสไดแสดงสินคาและ

คนกลาง จําหนายสินคาทางเกษตร

2.เพื่อสงเสริมและกระตุน โดยตรง

เศรษฐกิจในระดับชุมชน

ใหเปนที่รูจักโดยไมผาน

พอคาคนกลาง

งบประมาณและที่มา
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 การโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธขอมูล จัดทําสื่อสงเสริมการทองเที่ยว 500,000 500,000 500,000 นักทองเที่ยวชาวไทยและ สํานักปลัดฯ

โดยการจัดทําสื่อตาง ๆ แหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ รูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ 1 1 1 ชาวตางประเทศสามารถ รวมกับ

ของจังหวัดเชียงใหมผานสื่อ แผนที่  วีซีดี โปสเตอร รบัทราบขอมูลดาน ททท.

รูปแบบตาง ๆ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

10 สนับสนุนการจัดงานเทศกาล เพื่อชวยในการเผยแพรขอมูล  สนับสนุนดานการตลาด 450,000 450,000 450,000 ทําใหนักทองเที่ยวไดทราบ สํานักปลัดฯ

กิจกรรม ประเพณีตาง ๆ ขาวสารการจัดเทศกาล กิจกรรม ในการจัดเทศกาล กิจกรรม 1 1 1 และเดินทางเขามาทองเที่ยว รวมกับ

โดยมุงเนนดานการตลาด ประเพณีตาง ๆ ประเพณีตาง ๆ ที่มีศักยภาพ จังหวัดเชียงใหมมากยิ่งขึ้น ททท.

11 การจัดงานสงเสริมการขาย เพื่อใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว รวมกับภาคธุรกิจการทองเที่ยว 500,000 500,000 500,000 นักทองเที่ยวชาวไทย สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยว เชื่อมโยงระหวาง ในพื้นที่ไดมีโอกาสพบปะเจรจา จัดงานสงเสริมการขายทองเที่ยว 1 1 1 ไดเดินทางทองเที่ยว รวมกับ

ภูมิภาคในประเทศ ธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ เชื่อมโยงภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศและเกิดรายได ททท.

โดยตรง หมุนเวียนภายในประเทศ

งบประมาณและที่มา
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2.6  แนวทางการพัฒนา  การสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว  การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 การเขารวมงานสงสริมการขาย เพื่อนําเสนอขายสินคาทางการ เขารวมงานสงเสริมการขาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ทําใหเชียงใหมเปนที่รูจัก สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวในประเทศและ ทองเที่ยวในพื้นที่ใหกับ  Trade & Consummer ทั้งใน 1 1 1 อยางกวางขวาง ทั้งใน รวมกับ

ตางประเทศ ผูประกอบการนําเที่ยวทั้งใน และตางประเทศจํานวน ประเทศและตางประเทศ ททท.

และตางประเทศรวมทั้งเปน อยางนอย 3 - 4 ครั้ง เชน

การประชาสัมพันธเผยแพร กรุงเทพฯ / ประเทศมาเลเซีย/

ขอมูลขาวสารใหกับผูที่สนใจ เยอรมณี / ญี่ปุน และ

กลุมตลาดใหม (รัสเซีย /

ตะวันออกกลางและเวียดนาม) 

งบประมาณและที่มา
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2.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เชาที่ดินบริเวณอางเก็บน้ํา เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว คาใชที่ดินและคาเชาที่ดิน 10,700 10,700 10,700 ประชาชนมีสถานที่พักผอน สํานักปลัดฯ

ดอยเตา  อําเภอดอยเตา และเปนสถานที่พักผอน บริเวณอางเก็บน้ําดอยเตา 1 1 1 หยอนใจและเตรียมพรอม

หยอนใจของประชาชน อําเภอดอยเตา เพื่อเปนแหลง พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว

ทองเที่ยว ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม

2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนองบัว เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศนหนองบัว 5,000,000 - - 1. เปนการประชาสัมพันธ สํานักปลัดฯ

พระเจาหลวง ที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม พระเจาหลวง บานปทุม 1 0 0 และสงเสริมการทองเที่ยว

ใหเปนที่รูจักแพรหลายและ นิเวศน หมูที่ 12 ตําบล ของจังหวัดเชียงใหม

สงเสริมการทองเที่ยว เชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด ใหเปนที่รูจักทั้งชาวไทย

จังหวัดเชียงใหม และชาวตางประเทศ

2. ประชาชนในพื้นที่

มีรายไดจากการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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 2.7  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 สํารวจแหลงทองเที่ยว 1. เพื่อหาขอมูลของสถานที่ 1. สํารวจขอมูลดานการ 250,000 250,000 250,000 คนพบและพัฒนาใหเปน สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวในดานตาง ๆ ทองเที่ยวดวยแบบสอบถาม 1 1 1 แหลงทองเที่ยวแหงใหม

อาทิ สภาพภูมิทัศน ไปยังองคกรปกครองสวน ไดขอมูลสถานที่ทองเที่ยว

สิ่งอํานวยความสะดวก  ถนน ทองถิ่นตาง ๆ เชน เทศบาล ตางๆ ที่สําคัญของจังหวัด

ระบบไฟฟา ฯลฯ อบต. แลวนํามาขึ้นทะเบียน จัดทําเปนฐานขอมูล

2. สํารวจหาแหลงทองเที่ยวใหมๆ 2. สํารวจโดยจัดเจาหนาที่ เพื่อการพัฒนาใหเปน

ที่จะสามารถพัฒนาใหเปน เขาไปทําการสํารวจแหลง แหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ

แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทองเที่ยวที่ไดขึ้นทะเบียนไว ตอไป

ตอไปในอนาคต และแหลงทองเที่ยวแหงใหม

งบประมาณและที่มา
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ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และระบบนิเวศน



3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน
3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝกอบรมเยาวชนโดยปลูกฝงแนวคิด เพื่อปลูกฝงแนวคิดดานการรักษา เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 75,000 75,000 75,000 เยาวชนที่ถือวาเติบใหญ สํานักปลัดฯ

ดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ สภาพแวดลอมในสถานที่ จํานวน 100 คน 1 1 1 เปนผูใหญในวันขางหนา

การทองเที่ยวเชิงนิเวศน ทองเที่ยวและสรางนิสัยของ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ

การทองเที่ยวเชิงนิเวศนในหมู สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ

เยาวชน ซึ่งมุงเนนการทองเที่ยว มีความรับผิดชอบตอสถานที่

ที่ไมทําลายธรรมชาติหรือ ทองเที่ยวที่ตนเดินทางไป

กอผลกระทบใด ๆ แกสถานที่ เยาวชนสามารถซึมซับ

ทองเที่ยว ลักษณะพฤติกรรมการเปน

นักทองเที่ยวที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร 1. เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม 50 % ของตําบลที่มี 700,000 - - 1. ชุมชนมีสวนรวม อบจ.เชียงใหม 

ในการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ ในการแจงเหตุการเกิดมลภาวะ การเฝาระวังมีอาสาสมัคร 1 ในการเฝาระวังภาวะ (กองชาง)

ในชุมชน เฝาระวังมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศในชุมชน รวมกับ

2. เพื่อใหอาสาสมัครชุมชน ตําบลไมนอยกวา 25 คน 2. อาสาสมัครชุมชน สํานักงาน

สามารถใหความรูเบื้องตน สามารถใหขอแนะนํา สาธารณสุข 

ในการดูแลสุขภาพ เบื้องตนในการดูแลสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อใหอาสาสมัครสามารถ แกประชาชนได

รายงานโรคที่เกิดจากภาวะ 3. อาสาสมัครชุมชนมีขอมูล

หมอกควันไดอยางรวดเร็ว รายงานตัวเลขผูไดรับผล

และถูกตอง กระทบจากภาวะหมอกควัน

ที่สามารถวางแผนการจัดการ

อยางเหมาะสม
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3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดตั้งปายประชาสัมพันธ 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวนปายไฟที่มีตัววิ่ง 1,000,000 - - มีปายไฟจํานวน 1 ปาย อบจ.เชียงใหม

ตัวหนังสือวิ่งแสดงคาฝุนละออง คามลพิษทางอากาศแกประชาชน กวาง 1.20 ม. ยาว 4 ม. 1 สําหรับใหความรู  (กองชาง)

ในอากาศ ทั่วไป แกประชาชนดานภาวะ รวมกับ

2. เพื่อใหความรูที่ถูกตอง หมอกควันฝุนละออง สํานักงาน

ในการปฏิบัติตนเองในดาน และดานอื่น ๆ สาธารณสุข 

การสาธารณสุขและอื่น ๆ จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อกระตุนใหประชาชน

มีพฤติกรรมที่ถูกตองใน

ดานสุขภาพและอื่น ๆ
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3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงสื่อ 1. สื่อแผนพับ 100,000 ฉบับ 600,000 600,000 600,000 1. มีสื่อที่เขาถึงประชาชน อบจ.เชียงใหม 

องคความรูดานมลพิษทางอากาศ เผยแพรอยางทั่วถึงทําใหรูเทาทัน 2. โปสเตอร 150,000 แผน 1 1 1 อยางทั่วถึง อยางเหมาะสม (กองชาง)

ภัยพบิัติตาง ๆ สามารถวางแผน 3. อมรมดีเจนอยในโรงเรียน กับชุมชน รวมกับ

และปองกันชีวิตทรัพยสินได ชุมชน 2. มีนักจัดรายการวิทยุชุมชน สํานักงาน

4. อบรมนักจัดรายการวิทยุ AM , FM ที่สามารถกระจาย สาธารณสุข 

AM , FM ขาวสารไดอยางถูกตอง จังหวัดเชียงใหม

5. ผลิต CD จํานวน 3. มี CD เผยแพรตามสื่อตาง ๆ

10,000 แผน

5  80 พรรษา 80 พันฝาย 1.เพื่อสรางความชุมชื่น สรางฝายตนน้ําลําธาร 2,000,000        2,000,000         2,000,000         องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ.เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ปาตนน้ําลําธารตามแนว 10,000 ฝาย 1                       1                       1                       ภาครัฐ ภาคเอกชน (กองชาง)

พระราชดําริ และประชาชนมีสวนรวม รวมกับ

2.เพื่อลดการชะลางพังทลาย ในการอนุรักษทรัพยากร สนง.ทรัพยากร

ของดินลดความรุนแรงของ ปาไม ธรรมชาติและ

กระแสลําธาร สิ่งแวดลอม

3.สงเสริมความรูในการอนุรักษ จังหวัดเชียงใหม

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
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3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 พัฒนาพื้นที่สีเขียว 1.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ.เชียงใหม

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยการปลูกตนไมเพิ่มขึ้น 1                       1                       1                       ภาครัฐ ภาคเอกชน  (กองชาง)

2.สงเสริมใหองคกรปกครอง อยางนอย 1,000,000 กลา และประชาชนมีสวนรวม รวมกบั

สวนทองถิ่นรวมปลูกตนไม และ 2.เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในการอนุรักษทรัพยากรปาไม สนง.ทรัพยากร

ดําเนินมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเมืองอยางนอย ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ธรรมชาติและ

3.สงเสริมใหสถาบันการศึกษา  4  ตารางเมตร./คน อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี สิ่งแวดลอม

ประชาชน มีสวนรวมในการเพิ่ม จังหวัดเชียงใหม

พื้นที่สีเขียว สถาบันการศึกษา

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัด เพื่อใหอําเภอที่ไมมี เครื่องตรวจวัดมลพิษ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ อบจ.เชียงใหม 

มลพิษทางอากาศ (PM10) เครื่องตรวจวัดคาฝุนละออง ทางอากาศ (PM10) 1 1 1 ที่สามารถตรวจวัดสภาพอากาศ (กองชาง)

(PM10)ไดมีเครื่องตรวจวัด  ปละ 5 เครื่อง (รวม 15 ครื่อง) ในระดับอําเภอตาง ๆ ไดอยาง รวมกับ

คุณภาพอากาศที่สามารถ ทั่วถึง สํานักงาน

นําผลการตรวจวัดมาวางแผน สาธารณสุข 

การจัดการไดอยางเหมาะสม จังหวัดเชียงใหม

2 การศึกษาวิจัยการนําวัสดุที่จะถูก 1. เพื่อหาแนวทาง ผลการวิจัยผลิตแผนปูทางเทา 1,700,000 - -  1. ผลการศึกษาวิจัยผลิต กองชาง

ฝงกลบมาใชเปนวัตถุดิบสําหรับ ความเปนไปไดในการพัฒนา ที่ทําจากสวนประกอบ 1 แผนปูทางเทาที่ทําจากสวน

ผลิตแผนปูทางเดินเทา การผลิตแผนปูทางเดินเทา ที่มีวัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ ประกอบที่มีวัสดุที่จะตอง

โดยใชวัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ เมื่อถูกคัดออกหลังจาก นําไปฝงกลบเมื่อถูกคัดออก

เมื่อถูกคัดแยกออกจากกระบวน ที่ผานกระบวนการหมักปุย หลังจากที่ผานกระบวนการ

การหมักปุยมาแลว มาแลวเปนสวนประกอบ หมักปุยมาแลวเปนสวนประกอบ

2. เพื่อลดพื้นที่ใชในการกลบฝง  2. ลดพื้นที่ใชในการกลบ

วัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ ฝงวัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ

เมื่อถูกคัดออกหลังจากที่ผาน เมื่อถูกคัดออกหลังจากที่ผาน

กระบวนการหมักปุยมาแลว กระบวนการหมักปุยมาแลว
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 ประชาสัมพันธโครงการจัดตั้ง สรางความเขาใจและความ จัดทํานิทรรศการ กิจกรรม 400,000 400,000 400,000 ทําใหประชาชนเกิดความรู กองชาง

ศูนยกําจัดขยะของ ตระหนักในความจําเปนที่ตอง หรือจัดทําเอกสารเผยแพร 1                       1                      1                     ความเขาใจในการกําจัดขยะ

องคการบริหารสวนจังหวัด มีการดําเนินการจัดการเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธรายละเอียด อยางถูกวิธีและเกิดความรูสึก

เชียงใหม ขยะใหแกประชาชน ตางๆ ที่มีความจําเปนที่ให ที่ดี มีความรวมมือในการ

ประชาชนมีความรูความเขาใจ จัดการกับขยะที่เกิดขึ้น

มากขึ้น กับหนวยงานราชการ

4 จัดทําสื่อรณรงคประชาสัมพันธ เพื่อรณรงคเผยแพร จัดทําสื่อในรูปแบบตาง ๆ 800,000 800,000 800,000 1.จังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ กองชาง

การจัดการมลพิษทางอากาศ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เชน บอรดนิทรรศการ 1                       1                      1                     อากาศที่ดี ประชาชนและ

จังหวัดเชียงใหม ที่ถูกตองเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ ปฏิทิน โปสเตอร สื่อรณรงค หนวยงานมีความรู ความเขาใจ

ทางอากาศเพื่อสรางความเขาใจ เพลงรณรงค ฯลฯ และเกิดความตระหนักถึง

และการตระหนักถึงปญหา ปญหาดานมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศแกประชาชน ซึ่งจะนําไปสูการลดการ

กอมลพิษทุกประเภท

2.ทําใหเมืองเชียงใหม

ไดรับการฟนฟูใหเปนเมือง

นาอยูอาศัยและนาทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 การอบรมคัดแยกขยะและ 1. มลพิษทางอากาศที่เกิดจาก 1. จัดอบรมคัดแยกขยะและ 657,000 657,000 657,000 จังหวัดเชียงใหมมีคุณภาพ กองชาง

การออกแบบผลิตภัณฑ การเผาลดลง คุณภาพอากาศ การออกแบบผลิตภัณฑ 1                       1                      1                     อากาศที่ดีปริมาณขยะที่ตอง

เพื่อเพิ่มมูลคาขยะลดการเผา ดีขึ้น เพื่อเพิ่มมูลคาขยะ กําจัดลดลงประชาชนมีรายได

ในพื้นที่ 2. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 2. จัดประกวดออกแบบ เพิ่มขึ้นรวมทั้งมีสุขภาพกาย

3. จังหวัดเชียงใหมนาอยู ผลิตภัณฑเพื่อลดการเผาและ คุณภาพชีวิตดีขึ้นทําใหเมือง

 นาทองเที่ยว ประชาชนมี เพิ่มมูลคาขยะ เชียงใหมเปนเมืองนาอยูอาศัย

สุขภาพดีขึ้น และทองเที่ยว

6 จัดซื้อรถบรรทุกขยะและถังขยะ เพื่อขนถายขยะจากชุมชนใน จัดซื้อรถบรรทุกขยะและ 120,000,000  -  -  ทําใหหนวยงานของอปท. กองชาง

เขตพื้นที่ อําเภอสันทราย อุปกรณเพื่อขนถายขยะ (จากกระทรวง ทองถิ่นมีการขนถายขยะมูลฝอย

ดอยสะเก็ด , สันกําแพง มูลฝอยจากชุมชนไปยัง ทรัพยากร จากชุมชนไปยังสถานที่กําจัด

ไปที่โครงการระบบกําจัด สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ธรรมชาติและ ขยะมูลฝอยของ  อบจ.เชียงใหม

ขยะมูลฝอยขององคการบริหาร สิ่งแวดลอม) มีความสะดวกรวดเร็ว ลดปญหา

สวนจังหวัดเชียงใหม 1                       ขยะตกคางในชุมชน

งบประมาณและที่มา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 การศึกษาวิจัยสมรรถนะของ 1. เพื่อกําจัดน้ําเสียที่เกิดจาก ทราบถึงสภาวะที่เหมาะสม 1,807,000  -  - 1.ไดทราบถึงความเปนไปได กองชาง

การกําจัดสารอินทรียในน้ําชะ กองขยะ ดวยกระบวนการ สําหรับการนํากาซโอโซน 1                       ที่จะนํากาซโอโซนมาใช

ขยะโดยกระบวนการโอโซนเนชั่น ทางเคมี ไปใชในการกําจัดน้ําเสีย ในการกําจัดน้ําเสียเบื้องตน

2. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมของ เบื้องตน จากน้ําชะขยะมูลฝอย

กระบวนการการเติมโอโซน 2. เปนโครงการนํารอง

สําหรับการกําจัดสารอินทรีย เพื่อนําไปใชกับพื้นที่ องคกร

ในน้ําชะขยะและน้ําใตดิน ปกครองทองถิ่นอื่นๆ ที่ตองการ

ที่ไดรับการปนเปอน ลดพื้นที่สําหรับการกําจัดน้ําชะ

จากน้ําชะขยะ ขยะมูลฝอยตอไป

งบประมาณและที่มา

 - 180 -



3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 ศูนยจัดการขยะติดเชื้อแบบ 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสม 1. ศึกษาความเหมาะสม 4,470,000  -  - 1. ผูบริหารและเจาหนาที่ อปท. กองชาง

ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม ของระบบจัดการขยะติดเชื้อ การออกแบบรายละเอียด 1 โรงพยาบาล สถานบริการ

แบบครบวงจร โครงการ พยาบาลตลอดจนหนวยงาน

2. เพื่อศึกษาออกบบรายละเอียด 2. จัดสรางศูนยจัดการขยะ  - 254,000,000  - ที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหม 

โครงการฯ ติดเชื้อแบบครบวงจรในพื้นที่ 1 ไดรับการพัฒนาทักษะความรู

3. เพื่อจัดสรางศูนยจัดการขยะ จังหวัดเชียงใหม ความสามารถในการจัดการขยะ

ติดเชื้อแบบครบวงจรในพื้นที่ 3.บริหารและติดตามโครงการ  -  - 1,530,000 มูลฝอยติดเชื้อไดเปนอยางดี

จังหวัดเชียงใหม 1                     2. มีรายงานผลการศึกษา

ความเหมาะสมโครงการจัดการ

ขยะติดเชื้อ

3.มีการออกแบบรายละเอียด

โครงการ

4.มีการสรางศูนยจัดการขยะ

ติดเชื้อแบบครบวงจรในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม
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งบประมาณและที่มา



3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 พัฒนาศักยภาพองคกร 1. เพื่อสรางเครือขายการทํางาน จัดประชุม ฝกอบรมเรื่องแนวคิด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 องคกรปกครองสวนทองถิ่น กองชาง

ปกครองสวนทองถิ่นในการ รวมกันระหวางองคการบริหาร หลักการดานสิ่งแวดลอม 1                       1                      1                     เขามามีสวนรวมในการแกไข

จัดการสิ่งแวดลอม สวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาล ปญหาขยะมูลฝอย ปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง

และองคการบริหารสวนตําบล และแนวทางแกไขปญหา และนําไปขยายผลสูชุมชน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม น้ําเสียและแนวทางแกไข ใหมีทักษะ ความรู ความสามารถ

2. เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู อากาศเปนพิษและและแนวทาง ในการจัดการสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น

ความสามารถ และประสบการณ แกไขดานกฎหมายสิ่งแวดลอม ซึ่งนําไปสูแผนการจัดการคุณภาพ

ดานการจัดการสิ่งแวดลอมใหกับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ สิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น

ผูบริหาร และเจาหนาที่องคกร จนนําไปสูการปฏิบัติได

อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

และเจาหนาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดทําแผน

การจัดการสิ่งแวดลอม และ

นําไปสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง
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งบประมาณและที่มา



3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

10 คืนน้ําใสใหแมปงและแมน้ํา 1.สงเสริมใหองคกรปกครอง 1.แผนการจัดการน้ําเสีย องคกร 5,000,000 2,000,000 1,000,000 1.ควบคุมแหลงกําเนิดมลพิษ อบจ.เชียงใหม

สายหลัก สวนทองถิ่นดําเนินมาตรการ ปกครองสวนทองถิ่นตลอด 1                       1                      1                     ใหระบายน้ําทิ้งที่อยูระดับ (กองชาง)

ควบคุมการระบายน้ําเสียลงสู สองฝงแมน้ําปง และแมน้ํา มาตรฐาน รวมกับ

แมน้ําปงและแมน้ําสายหลัก สายหลัก 2.คุณภาพแมน้ําปง และแมน้ํา  -สนง.ทรัพยากร

2.สงเสริมใหสถาบันการศึกษา 2.รูปแบบและระบบบําบัด สายหลักอยูในเกณฑปานกลาง ธรรมชาติและ

ดําเนินกิจกรรมในการเฝาระวัง น้ําเสียที่เหมาะสม (ระดับ 3 ในป 2553) สิ่งแวดลอม

ดูแล แหลงน้ํา คู คลอง สาขา 3.กลุมเครือขายภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม

แมน้ําปง และแมน้ําสายหลัก สามารถดําเนินกิจกรรม สงเสรมิ  -สถาบันการศึกษา

3.สรางจิตสํานึกให ประชาชน สวนรวมในการอนุรักษแมน้ําปง  -องคกรปกครอง

อนุรักษแมน้ําปง และแมน้ํา และแมน้ําสายหลัก สวนทองถิ่นสองฝง

สายหลัก 4.จัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิด แมน้ําปงและ

มลพิษตลอดสองฝงแมน้ํา แมน้ําสายหลัก

โดยการมีสวนรวม
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

11 การบริหารจัดการโรงงานกําจัด 1. เพื่อการแกไขปญหาขยะ 1. ดําเนินการผลิตปุยหมัก 24,300,000 25,000,000 25,700,000 1. แกไขปญหาขยะลนเมือง กองชาง

ขยะมูลฝอยของ อบจ.เชียงใหม ลนเมืองเชียงใหม จากการคัดแยกขยะมูลฝอย 1                       1                      1                     เชียงใหม

2. เพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 2. ดําเนินการคัดแยกขยะ 2. แกไขปญหาสิ่งแวดลอม

ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี ของจังหวัดเชียงใหม

3. ไดปุยหมักจากคัดแยกจากวัสดุ

เหลือใช
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3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 การประกวดหมูบานฮัก(รักษ) เพื่อกระตุนใหประชาชนแตละ 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น 327,000          327,000          327,000          1. ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย กองชาง

อากาศดี หมูบาน มีความตระหนัก และ คัดเลือกและใหสงรายชื่อ 1                      1                     1                      ไดมีสวนรวม และไดรับทราบ

กระตือรือรนที่จะแกปญหา หมูบานเขารวมประกวด ขอมูลขาวสาร มีความรู 

มลพิษทางอากาศของ 2. คณะกรรมการคัดเลือกหมูบาน ความเขาใจและใหความรวมมือ

จังหวัดเชียงใหม เหลืออําเภอละ 1 หมูบาน ในการแกไขปญหามลพิษ

เปนตัวแทน ทางอากาศ

3. คณะกรรมการลงพื้นที่สํารวจ 2. มีหมูบานที่เปนแบบอยาง

หมูบานที่ผานหลักเกณฑ ในการสงเสริมการลดมลพิษ

หมูบานฮัก(รักษ) อากาศดี ทางอากาศจากกิจกรรมตางๆ

เพื่อตัดสิน

2 ศึกษาและปองกันปญหา 1. นําผลการศึกษาการดํารงวิถี 1. ฟนฟูความอุดมสมบูรณ 5,000,000       5,000,000       5,000,000       1. ฐานขอมูลดานทรัพยากร อบจ.เชียงใหม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ ชีวิตของชุมชนที่ตองพึ่งพา ของพื้นที่ปาดอยสุเทพ 1                      1                     1                      ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กองชาง)

สิ่งแวดลอม ดอยสุเทพ-ปุย ประโยชนจากปา และพัฒนา 2. กอสราง / ปรับปรุง  ปองกัน 2. รูปแบบการบริหารจัดการ รวมกับ

เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ สนง.ทรัพยากร

ชุมชน ตอพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งแวดลอมองคกรปกครอง ธรรมชาติและ

2. ฟนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและ สวนทองถิ่น สิ่งแวดลอม

แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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3.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและการวิจัยการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 การศึกษาวิจัยการผลิตเชื้อเพลิง 1. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ผลการศึกษาวิจัยการผลิต 2,000,000 - -  1. ผลการศึกษาวิจัย กองชาง

ชีวภาพจากเศษวัสดุที่จะถูกฝงกลบ การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพที่ทํา 1 การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

และเศษวัสดุจากเครื่องยอยกิ่งไม  โดยใชวัสดุที่จะนําไปฝงกลบ จากสวนประกอบที่มีวัสดุ ที่ทําจากสวนประกอบ

ใบไม เมื่อถูกคัดแยกออกจากที่ผาน ที่จะตองนําไปฝงกลบ ที่มีวัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ

กระบวนการหมักปุย เมื่อถูกคัดออกหลังจาก เมื่อถูกคัดออกหลังจากที่ผาน

2. เพื่อลดพื้นที่ใชในการกลบฝง ที่ผานกระบวนการหมักปุย กระบวนการหมักปุย

วัสดุที่จะตองนําไปฝงกลบ มาแลวเปนสวนประกอบ มาแลวเปนสวนประกอบ

เมื่อถูกคัดออกหลังจากที่ผาน  2. ลดพื้นที่ใชในการกลบ

กระบวนการหมักปุยมาแลว ฝงวัสดุที่จะตองนําไป

3. เพื่อหามาตรการสําหรับ ฝงกลบเมื่อถูกคัดออกหลัง

ลดการเผาขยะกิ่งไมใบไมลงได จากที่ผานกระบวน

การหมกัปุยมาแลว

 3 .ลดมลภาวะอากาศของ

เมืองเชียงใหมเนื่องจาก

การเผาขยะกิ่งไมใบไมลงได

งบประมาณและที่มา
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3.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมและการวิจัยการใชพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 รณรงคการใชพลังงานอยางประหยัด 1. เพื่อลดการใชพลังงานที่มี จัดกิจกรรมรณรงค 500,000 500,000 500,000 1.ลดการใชพลังงานที่มี กองชาง

อยูอยางจํากัด ประชาสัมพันธ ใหความรู 1 1 1 อยูอยางจํากัด

2. เพื่อแกไขปญหาสภาวะ ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ 2.แกไขปญหาสภาวะโลกรอน

โลกรอน สื่อสิ่งพิมพ   แผนพับ 3. เกิดความประหยัดและ

3. เพื่อใหเกิดความประหยัด ปายโฆษณา ความคุมคาในการใชทรัพยากร

และความคุมคาในการใช ประชาสัมพันธ  ฯลฯ

ทรัพยากร

3 การบริหารจัดการโรงงานการผลิต 1. เพื่อลดภาระการใชน้ํามันดีเซล ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1.เพื่อลดภาระการใชน้ํามัน กองชาง

ไบโอดีเซลของ อบจ.เชียงใหม ของ อบจ.เชียงใหม สําหรับไวใชในกิจกรรม 1 1 1 ดีเซลของ อบจ.เชียงใหม

2. เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย ของ อบจ.เชียงใหม 2.สามารถเปนแหลงผลิต

ของรัฐในการคนหาพลงังาน ไบโอดีเซลใหกับชุมชน

ทดแทนเพื่อลดการนําเขาน้ํามัน ที่ปลูกพืชน้ํามัน

เชื้อเพลิง 3.เปนแหลงการศึกษาดูงาน

3. เพื่อเปนโครงการนํารองใหกับ จากผูที่สนใจ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

และเปนศูนยการเรียนรู

งบประมาณและที่มา
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ดานการศาสนาและวัฒนธรรม



4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศาสนาและวัฒนธรรม
4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการความรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพระสถูป 1. เพื่อปรับปรุงบํารุงรักษา ปรับปรุงดูแลรักษาภูมิทัศน 5,000,000 - - 1. สถานที่สําคัญทาง สํานักปลัดฯ

เจาอินทรวิชยานนทอุทยานแหงชาติ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร บริเวณพระสถูป 1 ประวัติศาสตรไดรับ

ดอยอินทนนท ใหมีสภาพมั่นคงแข็งแรง เจาอินทรวิชยานนท การปรับปรุงดูแลรักษา

2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ใหอยูในสภาพที่ดีมั่นคง

บริเวณโดยรอบใหมีสภาพ 2. สภาพภูมิทัศนโดยรอบ

สวยงามเปนสถานที่ทองเที่ยว มีความสวยงาม

ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการความรู
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 การพัฒนาแหลงการเรียนรูทองถิ่น 1. เพื่อรวบรวมและพัฒนา 1. สนับสนุนเงินงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จังหวัดเชียงใหมจะเปน กองการศึกษาฯ

ใหเปนศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม แหลงการเรียนรูในทองถิ่น ในการกอตั้งและพัฒนา 1 1 1 แหลงการเรียนรูที่เปน

ของชุมชน ใหสามารถเปนศูนยการเรียนรู แหลงการเรียนรูในทองถิ่น ศูนยการเรียนรู

ทางวัฒนธรรมของชุมชน ใหเปนศูนยการเรียนรู ทางวัฒนธรรมที่

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลทาง ทางวัฒนธรรม หลากหลายตลอดจน

วัฒนธรรมชุมชน 2. สนับสนุนใหเกิดกิจกรรม เปนแหลงขอมูล

3. เพื่อใหชุมชนเกิดความ ตาง ๆ ในดานศิลปวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรมของทองถิ่น

ตระหนัก,ตื่นตัว ตลอดจนสราง ลานนาใหเกิดขึ้นในแหลง และสรางความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจของประชาชน การเรียนรู ในความเปนชาวลานนา

ตอวัฒนธรรมทองถิ่นลานนา

งบประมาณและที่มา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบาน 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ นักเรียน เยาวชนในเชียงใหม 300,000 300,000 300,000 1. เยาวชน ประชาชน สํานักปลัดฯ

จังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันอนุรักษ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม ที่สนใจเขารวมประกวด 1 1 1 ไดแสดงออกอยาง (สภาวัฒนธรรม

มรดกไทย ราชกุมารี การแขงขันดนตรีพื้นเมือง สรางสรรค จ.เชียงใหม)

2. เพื่อสงเสริมทักษะความสามารถ ฟอนพื้นเมืองและการทํา 2. เยาวชน ประชาชนได

ของเยาวชนดานดนตรีพื้นเมือง อาหารพื้นเมือง รวมทํากิจกรรมที่เปน

3. เพื่อเปนการสงเสริมศิลป- ประโยชนตอสังคม

วัฒนธรรมการแสดงที่เปน อยางมีคุณภาพ

เอกลักษณของเชียงใหม

4. เพื่อคัดสรรอาหารที่เปน

เอกลักษณเชียงใหม

2 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหขาราชการ ลูกจางของ ขาราชการและลูกจาง 230,000 230,000 230,000 ขาราชการ ลูกจางและ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานจาง จํานวน 1 1 1 พนักงานจางของ

เชียงใหมไดเรียนรูหลักธรรมะ 2 รุน  ๆ ละ 80  คน องคการบริหารสวนจังหวัด

ฝกจิตใจใหมีความเยือกเย็น เชียงใหม สามารถเขาใจ

มั่นคง เขมแข็งและมีสติ และนําหลักธรรมะไปเปน

แนวทางปฏิบัติในการ
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งบประมาณและที่มา



4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. จังหวัดเชียงใหม กองการศึกษาฯ

ทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณี การจัดกิจกรรมทางศาสนา ทางพุทธศาสนา สงเสริม 1 1 1 เปนศูนยกลางของ

ที่สําคัญของทองถิ่น 2. เพื่อสงเสริม อนุรักษและ ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาและวัฒนธรรม

สบืสานวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนจัดการศึกษาทาง ลานนา

ที่สําคัญของทองถิ่นตามบริบท กิจกรรมของศาสนาอื่น ๆ 2. วัด ชุมชน และครอบครัว

ของความเปนไทยและลานนา ที่สงเสริมความดีงามของสังคม มีความเขมแข็ง ภายใต

3. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติกิจการ 2. จัดกิจกรรมและสืบสาน ศาสนาละวัฒนธรรม

ศาสนพิธีและการอนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีของ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต

สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ทองถิ่นตามบริบท ของคนเชียงใหม

ประเพณีและแหลงโบราณวัตถุ ความเปนไทยและลานนา อยางยั่งยืน

ในทองถิ่นใหถูกตองเหมาะสม 3. สนับสนุนใหศาสนสถาน

และมีคุณคาในวิถีของคนลานนา ชุมชน สถานศึกษาและ

หนวยงานมีการจัดกิจกรรม

ทางวัฒนธรรม ประเพณี

สําหรับเจาหนาที่ อปท.

4. จัดอบรมศาสนพิธีการ

งบประมาณและที่มา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดงานวันสงกรานต เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี 1. จัดงานวันสงกรานต 500,000 500,000 500,000 ประเพณีสงกรานตหรือ กองการศึกษาฯ

ปใหมเมือง (สงกรานต) โดยจัดซื้อสิ่งของประกอบ 1 1 1 ปใหมเมืองซึ่งเปน

ของชาวเชียงใหม พิธีรดน้ําดําหัวผูวาราชการ เอกลักษณที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงใหมและ ทองถิ่นไดรับการอนุรักษ

ผูที่เคารพนับถือและ และสืบทอดใหอยูคูเมือง

เปนคาใชจายในการจัดแสดง เชียงใหมสืบไป

ตามประเพณีทองถิ่น

จังหวัดเชียงใหม

2. สนับสนุนชุมชนใหจัด

กิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี

อันดีงามของทองถิ่นลานนา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 ออกเยี่ยมเยียนดําหัวพระสงฆชั้นผูใหญ เพื่อสืบทอดจารีตและดํารงไว ออกเยี่ยมเยียนดําหัวพระสงฆ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนโดยเฉพาะ กองการศึกษาฯ

และผูสูงอายุ ซึ่งวัฒนธรรมทางศาสนาและ ชั้นผูใหญและผูสูงอายุ 1 1 1 พุทธศาสนิกชนไดมี

สงเสริมสถานภาพผูสูงอายุ ทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม สวนรวมในพิธีทางศาสนา

ในสังคมตามวัฒนธรรมไทย โดยจัดขบวนดําหัวตาม รวมทั้งไดสรางจิตสํานึก

ประเพณีของชาวลานนา ใหเยาวชนและสังคม

ไดใหความสําคัญแก

ผูสูงอายุ ตลอดจนได

สืบสานประเพณีที่ดีงาม

6 จัดงานพิธีไหวสาปาระมี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดริ้วขบวนซึ่งมีประชาชน 200,000 200,000 200,000 สืบสานประเพณีอันดีงาม กองการศึกษาฯ

พระบรมธาตุดอยสุเทพและสรงน้ํา ของทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ทั้งฝายสงฆและฆราวาส 1 1 1 ของทองถิ่นและเปนการ

พระราชทานประจําป และพัฒนาใหเปนงานที่ดึงดูด 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ สงเสริมการทองเที่ยว

นักทองเที่ยวเขามารวมงานได อัญเชิญน้ําสรง

พระราชทานโดยการเดิน

ขึ้นดอย (เตียวขึ้นดอย)

จากลานครูบาศรีวิชัย

ถึงวัดพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพวรมหาวิหาร

งบประมาณและที่มา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 สืบชะตาหลวงเฉลิมพระเกียรติ จัดสืบชะตาหลวงถวาย จัดพิธีสืบชะตาหลวง 2,000,000 - - พสกนิกรทุกหมูเหลา กองการศึกษาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตามจารีตประเพณีลานนา 1 ไดรวมพิธีสืบชะตาหลวง

เจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สําหรับถวายเปนพระราชกุศล ตามจารีตประเพณีลานนา

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ถวายเปนพระราชกุศล

พระเจาอยูหัว เทิดพระเกยีรติพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ

ครบ 80 พรรษา

8 บวงสรวงกูเจาหลวงเชียงใหม 1. เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดี จัดพิธีการงานบวงสรวง 200,000 200,000 200,000 ประชาชนชาวเชียงใหม กองการศึกษาฯ

ของเจาครองนครเชียงใหม กูเจาหลวงเชียงใหมตาม 1 1 1 ไดระลึกถึงคุณงามความดี

แตละทานในการกอรางสราง จารีตประเพณีลานนา ของเจาผูครองนครเชียงใหม

เชียงใหม และสืบทอดเปนประเพณี

2. เพื่อสืบทอดและรักษาไว อันดีงามคูเชียงใหมตลอดไป

ซึ่งจารีตประเพณีอันดีงาม

ของทองถิ่น

 - 194 -

งบประมาณและที่มา



4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 สาธิต,เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อใชในการอนุรักษและสาธิต จัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อใช 80,000 - - สงเสริมและเผยแพร กองการศึกษาฯ

และสงเสริมนันทนาการแกชุมชน เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ในการเผยแพรสาธิต 1 ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

และสงเสริมนันทนาการแกชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม ใหคงอยูกับชมุชนตลอดจน

นันทนาการแกชุมชน อาทิ สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ

กลองมองเซิง, กลองปูเจ , แกประชาชนในพื้นที่

ฆองใหญ , ฆองเล็ก  เปนตน จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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4.3  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานศิลปหัตถกรรมไมแกะสลัก 1.เพื่อประชาสัมพันธงานศิลป- 1. กลุมนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย 300,000 300,000 300,000 1.นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย สํานักปลัดฯ

บานถวาย หัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย และชาวตางประเทศ 1 1 1 และชาวตางประเทศ

ใหชาวไทยและชาวตางชาติ 2. กลุมหัตถกรรมไมแกะสลัก เขามาเที่ยวบานถวาย

ไดทราบ จากสถานที่ตาง ๆ เขารวม เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อเปนการสงเสริมใหมีการ กิจกรรม 2.ราษฎรและผูประกอบการ

พัฒนางานแกะสลักใหมีคุณภาพ มีรายไดเพิ่มมากขึ้น

และมีคุณคาทางศิลปะ 3.มีการพัฒนาคุณภาพของ

3.เพื่อเปนการอนุรักษศิลป งานแกะสลักใหมีคุณคา

วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญา เหมาะสมกับตลาด

ทองถิ่น

งบประมาณและที่มา
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4.4  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวันลอยกระทง ประชาสัมพันธและสงเสริม องคการบริหารสวนจังหวัด 200,000 200,000 200,000 สงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

การทองเที่ยวในงานวันลอยกระทง เชียงใหม จัดทํารถกระทง 1 1 1 ของจังหวัดเชียงใหมใน

รวมกับจังหวัดและหนวยงานอื่นๆ ขนาดกวาง 2.5 เมตร ประเพณีลอยกระทง

ยาว 4 เมตร  สูง 0.50 เมตร

พรอมจัดขบวนแห

2 จัดงานวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมเทศกาลและประเพณี จัดงานลอยกระทง จัดทํา 40,000 40,000 40,000 ผูสูงอายุไดมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

วัฒนธรรมของสังคมไทย กระทงและคาใชจายอยางอื่น 1 1 1 ในการทํากิจกรรม (สถานสงเคราะห

ที่จําเปน ณ สถานสงเคราะห ตามประเพณีอันดีงาม คนชราวัยทองฯ)

คนชราบานวัยทองนิเวศน ของสังคม

3 จัดงานประเพณีชนเผาและ 1. เพื่อสนับสนุนและอนุรักษ จัดงานประเพณีชนเผาและ 200,000 200,000 200,000 1. ศิลปวัฒนธรรมของ สํานักปลัดฯ

ดอกนางพญาเสือโครงบาน ศิลปวัฒนธรรมของชนเผา ดอกนางพญาเสือโครงบาน 1 1 1 ชนเผาชาวไทยภูเขา

ชาวไทยภูเขา 9 เผา (3-5วัน) ณ อําเภอเวียงแหง ไดรับการอนุรักษและ

2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม เผยแพรใหเปนที่รูจักแก

ของจังหวัดเชียงใหม ชาวไทยและชาวตางประเทศ
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4.4  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 งานผาซิ่นตีนจกอําเภอแมแจม 1.เพื่อเปนการอนุรักษและ จํานวนนักทองเที่ยวเขามา 500,000 500,000 500,000 1.อนุรักษและสงเสริม สํานักปลัดฯ

สงเสริมศิลปหัตถกรรมทองถิ่น เที่ยวงานผาซิ่นตีนจก 1 1 1 ศิลปหัตถกรรมอันล้ําคา

2.เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพ อําเภอแมแจมทั้งชาวไทย ของทองถิ่น

สินคาภูมิปญญาใหมีมาตรฐาน และตางประเทศ 2.พัฒนาคุณภาพสินคา

ผาทอลายจกใหเปนสินคา

ในทองถิ่นที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเปนที่ยอมรับ

5 จัดงานวันขาวเหนียวสันปาตอง 1.เพื่อถายทอดเทคโนโลยี กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 100,000 100,000 100,000 1.เกษตรกรไดมีความรู สํานักปลัดฯ

 อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม การผลิตขาวหนียวสันปาตอง สมาชิกกลุมเกษตรกรและ 1 1 1 ในการผลิตขาวอยางถูกตอง

ขาวเหนียวสันปาตอง 1 ศูนยขาวชุมชน โดยประยุกตภูมิปญญา

ใหเกษตรกร ทองถิ่นควบคูกบัการใช

2.สงเสริมใหเกษตรกรใช เทคโนโลยีสมัยใหม

ภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับ ขาวเหนียวสันปาตอง

การใชเทคโนโลยีสมัยใหม 2.สามารถทําใหชื่อเสียง

ขาวเหนียวสันปาตอง

แพรหลายเปนที่รูจักของ

คนทั่วไป
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4.4  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 สนับสนุนงานเทศกาลของทองถิ่น เพื่อเปนการสงเสริมงานเทศกาล สนับสนุนใหเกิดกิจกรรมอื่น ๆ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สามารถพัฒนางานเทศกาล สํานักปลัดฯ

ของทองถิ่นตาง ๆ ใหเปนที่รูจัก ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 1 1 1 ในระดับทองถิ่นใหมี

และสามารถเปนจุดขายสําหรับ ใหเปนงานที่นาสนใจได ชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับ

ดึงดูดนักทองเที่ยว จังหวัดและระดับประเทศ

ตอไป
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งบประมาณและที่มา



ดานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต



5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาเครือขายความรวมมือในการปลูกฝงเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1. เพื่อสงเสริมและเผยแพร เกษตรกรอําเภอในพื้นที่ 4,521,600 4,521,600 4,521,600 1.เกษตรกรในพื้นที่ 22 อําเภอ  - อบจ.ชม.

คนเชียงใหม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 1 1 1 2 กิ่งอําเภอ ไดรับแนวคิด (สํานักปลัดฯ)

ใหกับเกษตรกรในการใชเปน จํานวน 1,440 คน เศรษฐกิจพอเพียง และ รวมกับ

แนวทางปฏิบัติและแกไขปญหา สามารถนําไปประยุกตใช สนง.เกษตรฯ

ของการประกอบอาชีพ ในการแกไขปญหา จ.เชียงใหม

ดานการเกษตร 2.มีปราชญชาวบานที่ให

2. เพื่อเสริมสรางเครือขายของ ความรูเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนยเรียนรูดานเศรษฐกิจ ผานศูนยเรียนรูในระดับ

พอเพียงใหมีความเขมแข็งและ อําเภอ

สามารถถายทอดความรูสู

เกษตรกรในระดับพื้นที่อําเภอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา



5.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานวันเด็กแหงชาติ 1. เพื่อรวมกิจกรรมเฉลิมฉลอง จัดกิจกรรมสงเสริมคุณคา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสวันเด็กแหงชาติ และความสําคัญของเด็ก 1 1 1 ในจังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อแสดงใหเห็นคุณคาและ และเยาวชน สนับสนุน ไดเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ความสําคัญของเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะทางดานรางกาย คุณคาและความสําคัญ

3. เพื่อเปดโอกาสใหเด็กและ และความคิดสรางสรรค รวมถึงไดรับการพัฒนา

เยาวชนไดกลาแสดงออก ใหเด็ก เยาวชนประชาชน ทักษะและความคิด

ในทางสรางสรรคและแสดง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม สรางสรรค

ความสามารถของตน
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งบประมาณและที่มา



5.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 การพัฒนาหองสมุดเปนหองสมุด เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน 1. สนับสนุน,สงเสริมใหเกิด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนในจังหวัด กองการศึกษาฯ

มีชีวิต จังหวัดและหองสมุดประชาชน กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต 1 1 1 เชียงใหมไดรับบริการ

เฉลิมราชกุมารีรวมถึงหองสมุด 2. จัดและสนับสนุน ในดานการศึกษา โดยใช

ของโรงเรียนในสังกัดองคการ โสตทศันศึกษาใหรองรับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาการเรียนรูของ เพื่อรองรับกับสังคมแหง

ใหมีศักยภาพในการตอบสนอง ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม การเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาการเรียนรูของประชาชน

ในจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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5.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 มหกรรมโครงงานเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท 1. จัดประกวดนิทรรศการ 1,500,000 - - นักศึกษาการศึกษานอก กองการศึกษาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาส โครงงานทั้ง 22 อําเภอและ 1 โรงเรียนจะไดรับการ (ศูนยการศึกษา

ในวโรกาสพระชมมายุครบ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา  2 กิ่งอําเภอในจังหวัดเชียงใหม แลกเปลี่ยนเรียนรูและ นอกโรงเรียน)

80 พรรษา ในป พ.ศ.2551 2. จัดใหมีมหกรรมโครงงานของ พัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนา

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน คุณภาพทางการศึกษาและ

นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดเชียงใหมเพื่อสงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม

ใหมีขีดความสามารถตอการ ศักยภาพตอกิจกรรมการศึกษา ที่สังคมพึงประสงค

พัฒนาคุณภาพชีวิต นอกโรงเรียน

3. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ

กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

ในจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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5.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 พัฒนาการศึกษาบนที่สูง 1. เพื่อใหประชาชนบนพื้นที่สูง 1. จัดใหมีการทําหลักสูตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ กองการศึกษาฯ

มีคุณภาพชีวิตและมีศักยภาพ การศึกษาเพื่อตอบสนองการ 1 1 1 จังหวัดเชียงใหมมีศักยภาพ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย ในการพัฒนาตนเองได

2. เพื่อสงเสริมประชาชนบน ภูเขาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 2. ชาวไทยภูเขาสามารถ

พื้นที่สูงใหรูหนังสือมีความสามารถ 2. จัดกิจกรรมสนับสนุนสงเสริม รูหนังสือและสื่อสาร

ในการอาน,คิด,วิเคราะห, ใหชาวไทยภูเขาในพื้นที่จังหวัด ภาษาไทยไดเปนอยางดี

เขียนภาษาไทย และสื่อสาร เชียงใหม ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน 3. ไดสนับสนุนโครงการ

ภาษาไทยไดเปนอยางดี เรียนรูตามศักยภาพที่ชุมชน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง พึงประสงค ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

มาจากพระราชดําริที่เกี่ยวของ บนพื้นที่สูง

กับการศึกษาบนพื้นที่สูง
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งบประมาณและที่มา



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสรางโอกาสและสิทธิ 1. เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษา นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับ 1,000,000 1,500,000 1,500,000 เด็กและเยาวชนในวัยเรียน กองการศึกษาฯ

ในการเขาถึงบริการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานฟรีแกนักเรียน ภาคบังคับจํานวน 297 คน ไดรับ 1 1 1 สามารถเรียนจบการศึกษา (ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก)

ขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี) ตามเหมาะสม การสนับสนุนคาใชจาย ขั้นพื้นฐานไดตามหลักสูตร

ของโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 2. เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน เพื่อการศึกษา อาทิ เครื่องแบบ กําหนด และเปนผูมี

ระหวางเรียนของนักเรียน นักเรียน ชุดนุงหมกันหนาว ศักยภาพและคุณภาพที่ดี

อันเนื่องมาจากการขาดทุนทรัพย ชุดกีฬา ชุดนักเรียน ของชุมชนทองถิ่น

ในการศึกษาเลาเรียน รองเทานักเรียน กระเปานักเรียน

3.เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง และชุดพื้นเมือง

ประสงคของผูเรียนใหรักและ

ภาคภูมิใจในโรงเรียนและมีความ

พรอมตอการเรียนรู
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งบประมาณและที่มา



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 เสริมสรางโอกาสและสิทธิ 1. เพื่อใหบริการการศึกษา นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 1,500,000 2,000,000 2,000,000 เด็กและเยาวชนในวัยเรียน กองการศึกษาฯ

ในการเขาถึงบริการจัดการศึกษา ภาคบังคับฟรีแกนักเรียนตาม และการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 1 1 สามารถเรียนจบการศึกษา (ร.รแมอายวิทยาคม)

ขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี) ของ ความเหมาะสม 556 คน ไดรับการสนับสนุน ขั้นพื้นฐานไดตามหลักสูตร

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 2. เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน คาใชจายเพื่อการศึกษา อาทิ กําหนดและเปนผูที่มีศักยภาพ

ระหวางเรียนของนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน และคุณภาพที่ดีของชุมชน

อันเนื่องมาจากการขาดทุนทรัพย ชุดนุงหมกันหนาว ชุดกีฬา ทองถิ่น

ในการศึกษาเลาเรียน ชุดนักเรียน  รองเทานักเรียน

3.เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง กระเปานักเรียน  และ 

ประสงคของผูเรียนใหรักและ ชุดพื้นเมืองลานนา

ภาคภูมิใจในโรงเรียนและมีความ

พรอมตอการเรียนรู

งบประมาณและที่มา
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 เสริมสรางโภชนาการนักเรียน เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็ก 1. จัดสนับสนุนอาหารกลางวัน 750,000 800,000 800,000 เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิต กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัด ในวัยเรียนใหเติบโตอยางสมดุล นักเรียนโรงเรียนบานแมงอน 1 1 1 ที่ดี และอบอุนตลอดระยะ (ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก)

มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวนสูงและ ขี้เหล็ก นักเรียนระดับชั้น เวลาที่ศึกษาอยูในโรงเรียน (ร.รแมอายวิทยาคม)

น้ําหนักไดตามเกณฑมาตรฐาน  อนุบาล - ม.3 จํานวน 297 คน สังกัดองคการบริหารสวน

2. จัดสนับสนุนอาหารเสริม 500,000 550,000 550,000 จังหวัดเชียงใหม

(นม) นักเรียนโรงเรียน

บานแมงอนขี้เหล็ก นักเรียน

ระดับชั้น อนุบาล - ม.3 

จํานวน 297 คน

3. จัดสนับสนุนอาหารกลางวัน 2,820,000 2,850,000 2,870,000

นักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคม

ระดับชั้น ม.1 - ม.6 จํานวน

556  คน
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 สงเสริมสวัสดิการนักเรียน เพื่อดูแลและชวยเหลือดานสวัสดิ 1. จัดสนับสนุนการประกันชีวิต 90,000 110,000 120,000 นักเรียนและผูปกครองมี กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองคการ การดานประกันชีวิตและอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุหมูสําหรับนักเรียน 1 1 1 ความมั่นคง มั่นใจและ (ร.ร.แมงอนขี้เหล็ก)

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สําหรับนักเรียน ร.ร.แมอายวิทยาคม จํานวน 556 คน มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น (ร.รแมอายวิทยาคม)

2. จัดสนับสนุนการประกันชีวิต 70,000 80,000 100,000

และอุบัติเหตุหมูสําหรับนักเรียน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก

จํานวน  297  คน

5 เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน 1.เพื่อสงเสริมผูเรียนไดเขาถึง 1. จัดสนับสนุนสื่อหนังสือเรียน 1,000,000 1,500,000 2,000,000 โรงเรียนในสังกัดโดยครู กองการศึกษาฯ

การใชสื่อและเทคโนโลยีทาง ระบบการเรียนรูที่ดี/เหมาะสม และหนังสือสงเสริมการอาน 1 1 1 และนักเรียน สามารถ

การเรียนการสอน กับวิธีการเรียนรูแตละคน สําหรับนักเรียนใหเพียงพอ จัดกิจกรรมการเรียนรูได

(Learning Style) สําหรับจัดการเรียนรูและคนควา อยางมีชีวิตชีวามีมาตรฐาน

2. เพื่อสงเสริมประชาชนบน ในหองสมุด ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

พื้นที่สูงใหรูหนังสือมีความสามารถ 2. จัดสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี เรียนสูงขึ้นบรรลุตามเปาหมาย

ที่หลากหลายและทันสมัย มัลติมีเดีย เพื่อใหครูสามารถจัด ของการจัดหลักสูตรของ

3. เพื่อสงเสริมจัดการเรียนรูที่เนน การเรียนรูผานระบบ ICT สถานศึกษา

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหบรรลุตาม 3. จัดติดตาม และประเมินผล

งบประมาณและที่มา



เปาหมายของหลักสูตรที่กําหนด การใชสื่อ และเทคโนโลยี

ทางการเรียนการสอน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 สงเสริมระบบการพัฒนาครู 1. เพื่อสรางระบบการพัฒนา 1. จัดระบบสารสนเทศ และ 300,000 300,000 400,000 1. ครูและบุคลากรทางการ กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศึกษา ครูใหเกิดความตอเนื่อง และทั่วถึง แผนพัฒนา/ฝกอบรมครู และ 1 1 1 ศึกษาไดรับการดูแล พัฒนา

สูมาตรฐานและจรรยาบรรณ 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบและทั่วถึง

วิชาชีพครู ครูสูระดับมืออาชีพ 2. จัดนิเทศชวยเหลือและพัฒนา สามารถปรับเปลี่ยนวิธีสอน

3. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติครู ดวยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ไดอยางหลากหลาย

4. เพื่อนิเทศดูแล และชวยเหลือ 3. จัดคัดเลือก และยกยอง 2. ครูในโรงเรียนที่สังกัด

การพัฒนาตนเอง และผลงานของครู เชิดชูเกียรติครูดีเดนขององคการ องคการบริหารสวนจังหวัด

5. เพื่อประเมินวิทยฐานะของ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม มีความกาวหนา

ครูใหสูงขึ้น 4. จัดสงเสริมการเผยแพร และ ในวิชาชีพและมีคุณลักษณะ

6. เพื่อพัฒนาอยางเขมสําหรับ พัฒนาผลงานองคความรูของครู ที่เหมาะสมกับการเปน

ครูผูชวย สูระดับมืออาชีพ ผูมีวิชาชีพชั้นสูง

5. จัดประเมินเพื่อใหมี หรือเลื่อน

วิทยฐานะครู โรงเรียนในสังกัด

6. จัดการเตรียมความพรอมและ
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พัฒนาอยางเขมสําหรับครูผูชวย 

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 1. จัดฝกอบรมสัมมนา และ 750,000 800,000 850,000 1. บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

และศักยภาพครูและบุคลากร เสริมสรางประสบการณการจัด ศึกษาดูงานทางดานการบริหาร 1 1 1 มีโลกทัศนทางการศึกษา

ทางการศึกษา การศึกษาของครู ขาราชการ จัดการศึกษา และแหลงเรียนรู ใหมๆเพื่อนํามาประยุกตใช

และลูกจางที่ปฏิบัติงานทาง ตางๆสําหรับครู ขาราชการ สรางสรรคพัฒนาการศึกษา

การศึกษา ลูกจางและบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหเกิดความกาวหนาอยาง

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กับการจัดการศึกษาของ อบจ. ตอเนื่อง

ทางการศึกษา เชียงใหม และโรงเรียนในสังกัด 2. การจัดการศึกษาของ

3. เพื่อเพิ่มพลังองคกรสูความเปน 2. ฝกอบรมหลักสูตรศาสตรแหง 200,000 200,000 200,000 อบจ.เชียงใหมมีเอกภาพ

เลิศทางการศึกษา การรูคน ปละ 1 รุน มุงสูเปาหมายเดียวกัน

3. บุคลากรสามารถรวมงานกัน

ดวยดี มีความรักสามัคคีผูกพัน

งบประมาณและที่มา



มุงมั่นตอองคกร

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 ฝกอบรมพัฒนานักบริหารการศึกษา 1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ สงบุคลากรเขาอบรมสัมมนา 150,000 200,000 200,000 บุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

ผูบริหารสถานศึกษานักวิชาการ และสมรรถนะใหสามารถ ตามโครงการหรือหลักสูตรที่ 1 1 1 ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ศึกษาและ ศึกษานิเทศก จัดการศึกษาได ตามมาตรฐาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และครบถวนตามสายงาน

ตําแหนงและวิชาชีพ จัดหรือรวมกันจดัเกี่ยวกับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม

2. เพื่อเสริมสรางความกาวหนา บุคลากรทางการศึกษา  อาทิ ศักยภาพ และมี ความกาวหนา

ตามสายงานวิชาชีพของบุคลากร 1. นักบริหารการศึกษา ในวิชาชีพสายงาน

3. เพื่อสรางความพรอมในการ 2. ผูบริหารสถานศึกษา

ประเมินเพื่อใหมี หรือเลื่อน 3. นักวิชาการศึกษา

วิทยฐานะใหสูงขึ้น ของครู และ 4. ศึกษานิเทศก

บุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณและที่มา
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 พัฒนาเอกลักษณและคุณลักษณะ 1. เพื่อพัฒนาครูใหมีทักษะการใช พัฒนาครูในการอบรมหลักสูตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ครูและบุคลากรมีความรู กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวน ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ ตางๆ อาทิ 1 1 1 ความสามรถตามคุณลักษณะครู

จังหวัดเชียงใหม แลกเปลี่ยนเรียนรู 1. อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนอบจ.เชียงใหม 

2. เพื่อพัฒนาครูใหกาวทัน พิชิตโลกกวาง ปละ 1 รุน มีความมั่นใจตอการนําคุณภาพ

เทคโนโลยีสามารถนํามาจัด 2. อบรมหลักสูตรครูพันธใหม นักเรียนและโรงเรียนสู

การเรียนรู พัฒนางาน และ หัวใจไอที ปละ 1 รุน มาตรฐานสากล

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 3. จัดประชุม สัมมนา ทบทวน 2. โรงเรียนมีหลักสูตรที่

3. เพื่อพัฒนามาตรฐานและ และปรับปรุงการบริหารหลักสูตร เสริมสรางเอกลักษณโรงเรียน

การใชหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษา ปละ 1 ครั้ง ใหโดดเดนและมีมาตรฐานสูง

งบประมาณและที่มา



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

10 พัฒนาองคความรูดานประกัน 1. เพื่อเสริมสรางระบบประกัน 1.จัดประชุมทบทวน และ 500,000 500,000 500,000 1. มีองคความรูทางการศึกษา กองการศึกษาฯ

คุณภาพการจัดการศึกษาของ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พัฒนาเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ 1 1 1 ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

องคการบริหารสวนจังหวัด ในสังกัดใหเขมแข็ง และยั่งยืน  และแผนพัฒนาการศึกษา 2. ชุมชน และสังคมมีความ

เชียงใหม 2. เพื่อนิเทศ ติดตาม และ 2.จัดนิเทศ กํากับและติดตาม พึงพอใจ และเชื่อมั่นในการ

ประเมินคุณภาพการจัดการ ความกาวหนาการประกัน จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ศึกษาสูการประกันและการ คุณภาพการจัดการศึกษา และมาตรฐาน

รับรองมาตรฐานการจัดการ ของโรงเรียนในสังกัด 3. โรงเรียนในสังกัดองคการ

ศึกษาขององคการบริหารสวน 3.จัดประเมินคุณภาพภายใน บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม โดยตนสังกัด ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก

3. เพื่อใหมีสารสนเทศทางการ 4.จัดศึกษา และประเมินผล สมศ. ในระดับสูง

งบประมาณและที่มา
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ประกันคุณภาพการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา

ที่ตอเนื่อง 5.จัดประชุม สัมมนาวิเคราะห

และสังเคราะหผลการประเมิน

ทุกประเภท

6. จัดทําเอกสารรายงานและ

เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

11 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการ 1. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 1.  สนับสนุนการจัดการศึกษา 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. การศึกษาในจังหวัด กองการศึกษาฯ

ศึกษาในระบบจังหวัดเชียงใหม ในระบบขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ในระบบขั้นพื้นฐานแกโรงเรียน 1 1 1 เชียงใหมมีคุณภาพและ

ในจังหวัดเชียงใหมใหมีคุณภาพ ทุกประเภททุกเขตพื้นที่ มาตรฐานใกลเคียงกัน

และมาตรฐานใกลเคียงกัน การศึกษาและทุกสังกัด 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน

2. เพื่อใหเด็กและเยาวชนจังหวัด 2. สนับสนุนโรงเรียนในการจัด ไดรับโอกาสทางการศึกษา

เชียงใหมไดรับการพัฒนา กิจกรรมสงเสริมและพัฒนา และพัฒนาที่เหมาะสม

อยางเต็มศักยภาพ และทั่วถึง คุณภาพของเด็กและเยาวชน 3. ทุกภาคสวนใหความรวมมือ

งบประมาณและที่มา



3. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม และประชาชนจังหวัดเชียงใหม พัฒนาการศึกษาจังหวัด

จากทุกภาคสวนในการพัฒนา 3. จัดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยน เชียงใหม สูมาตรฐานสากล

การศึกษาของจังหวัดเชียงใหม เรียนรูตลอดจนรับฟงความคิด บนวิถีไทยลานนา

เห็น แนวทางการพัฒนาการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

12 สุดยอดมหกรรมแขงขันทักษะ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท 1. นักเรียนโรงเรียนทุกสังกัด 8,000,000 - - การศึกษาจังหวัดเชียงใหม กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการและนิทรรศการทาง สมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องใน ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา "ชาวเชียงใหมนอมใจ วโรกาสปมหามงคลทรงเจริญ เขต 1-5 ทัดเทียมกันเกื้อกูลให

เทิดไทมหาราชัน 80 พรรษา" พระชนมายุครบ 80 พรรษา 2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร ครอบครัวและชุมชน

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก เขมแข็ง อบอุนและเจริญ

การจัดการศึกษาของจังหวัด บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง กาวหนาอยางยั่งยืน

เชียงใหมใหมีมาตรฐาน ชุมชนและผูเชี่ยวชาญ รวมทั้ง
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งบประมาณและที่มา



ใกลเคียงกัน ผูเกี่ยวของทางการศึกษา

3. เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ 3. จัดแขงขันทักษะทางวิชาการ

และศักยภาพทางการเรียนรู ระดับเขตพื้นที่ จัดแขงขันทักษะ

ของเด็ก เยาวชนและประชาชน ทางวิชาการและนิทรรศการทาง

ในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาระดับจังหวัดเชียงใหม

ภายในปมหามงคล 2550

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

13 สงเสริมการแขงขันกีฬาและทักษะ 1. เพื่อสงเสริมโรงเรียนในสังกัด 1. จัดสนับสนุนและสงเสริมให 300,000 300,000 300,000 นักเรียนและโรงเรียน กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองคกรเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนในสังกัดเขารวมแขงขัน 1 1 1 ในสังกัดองคการบริหาร

ปกครองสวนทองถิ่น นักเรียน ทักษะทางวิชาการนักเรียน สวนจังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อสงเสริมโรงเรียนในสังกัด ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีศักยภาพสูงทางวิชาการ

เขารวมแขงขันกีฬานักเรียน ประจําป ระดับภาคและระดับ และการกีฬา มีชื่อเสียง

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานและ ประเทศ เปนที่ยอมรับในสังคม

งบประมาณและที่มา



คุณภาพความสามารถนักเรียน 2. จัดสนับสนุนและสงเสริมให

และศักยภาพของโรงเรียน ใหโรงเรียนในสังกัดเขารวม

สูระดับสากล แขงขันกีฬานักเรียนองคกร

4. เพื่อเสริมสรางเครือขายพัฒนา ปกครองสวนทองถิ่น ประจําป 

การศึกษาขององคการปกครอง ระดับภาคและระดับประเทศ

สวนทองถิ่นใหเขมแข็งและ 3. จัดสนับสนุนการจัดการแขงขัน

กาวหนาทางการจัดการศึกษา กีฬาและทักษะวิชาการนักเรียน

ทั้งระดับภาคและระดับประเทศ

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 เพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษา 1. เพื่อจัดประชุมแลกเปลี่ยน จัดประชุมสัมมนาผูบริหาร ครู 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนที่รับโอนมาสังกัด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนที่รับโอนมาสังกัดองคกร เรียนรูและประสบการณการ และบุคลากรผูเกี่ยวของในการ 1 1 1 องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปกครองสวนทองถิ่น 17 จังหวัด จัดการศึกษาทองถิ่น จัดการศึกษาของโรงเรียนที่รับ ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ 

ภาคเหนือ 2. เพื่อเสริมสรางเครือขายความ โอนมาสังกัดองคกรปกครอง มีเอกภาพและศักยภาพ

รวมมือพัฒนาการศึกษาของ สวนทองถิ่น จาก 17 จังหวัด ในการจัดการศึกษาที่ดี 

งบประมาณและที่มา
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โรงเรียนที่รับโอนมาสังกัด ภาคเหนือ ประจําป มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น สังคม

3. เพื่อเพิ่มสมรรถนะครูและ

บุคลากรทางการศึกษาของ

ทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา

ไดอยางมืออาชีพ

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

15 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาตามแผน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

ตามแผนพัฒนาของโรงเรียน การพัฒนาโรงเรียนสูคุณภาพ พัฒนาโรงเรียนบานแมงอน 1 1 1 มีศักยภาพสูงในการจัดการ (ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก)

บานแมงอนขี้เหล็ก และมาตรฐานการศึกษา ขี้เหล็ก อาทิ ศึกษาและเปนศูนยกลาง

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 1. การพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนรูของชุมชน

ความเปนอิสระคลองตัวในการ การจัดการเรียนรู ในเขตอําเภอแมอายและ

งบประมาณและที่มา



บริหารและบริการจัดการศึกษา 2. การดูแลและพัฒนาคุณภาพ พัฒนาชุมชนเขตตําบลแมงอน

ขั้นพื้นฐาน ศักยภาพนักเรียน อําเภอฝาง

3. การพัฒนาครูและบุคลากร 2. โรงเรียนในสังกัด อบจ.

ทางการศึกษา เชียงใหมไดรับการยอมรับ

4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และเชื่อมั่นในคุณภาพ

สารสนเทศและแหลงการเรียนรู การจัดการศึกษาระดับ

5. พัฒนาระบบการบริหารและ มาตรฐานสากล

การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

6. การพัฒนานวัตกรรม/องคความรู

ทางการศึกษาของโรงเรียน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 7. การจัดการบริการการศึกษา

ตามแผนพัฒนาของโรงเรียนบาน แกชุมชนและทองถิ่น

แมงอนขี้เหล็ก 8. การดําเนินงานอื่นที่สนับสนุน

(ตอ) สงเสริมการจัดการศึกษาของ

งบประมาณและที่มา
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โรงเรียน

16 สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. โรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

ตามแผนพัฒนาของโรงเรียนแมอาย การพัฒนาโรงเรียนสูคุณภาพ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน 1 1 1 มีศักยภาพสูงในการจัดการ (ร.ร.แมอายวิทยาคม)

วิทยาคม และมาตรฐานการศึกษา แมอายวิทยาคม อาทิ ศึกษาและเปนศูนยกลาง

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 1. การพัฒนาหลักสูตรและ การเรียนรูของชุมชน

ความเปนอิสระคลองตัวในการ การจัดการเรียนรู ในเขตอําเภอแมอายและ

บริหารและบริการจัดการศึกษา 2. การดูแลและพัฒนาคุณภาพ อําเภอใกลเคียง

ขั้นพื้นฐาน ศักยภาพนักเรียน 2. โรงเรียนในสังกัด อบจ.

3. การพัฒนาครูและบุคลากร เชียงใหมไดรับการยอมรับ

ทางการศึกษา และเชื่อมั่นในคุณภาพ

4. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับ

สารสนเทศและแหลงการเรียนรู มาตรฐานสากล

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 5. พัฒนาระบบการบริหารและ

งบประมาณและที่มา



ตามแผนพัฒนาของโรงเรียน การจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

แมอายวิทยาคม 6.การพัฒนานวัตกรรม/องคความรู

(ตอ) ทางการศึกษาของโรงเรียน

7.การจัดการบริการการศึกษา

แกชุมชนและทองถิ่น

8. การดําเนินงานอื่นที่สนับสนุน

สงเสริมการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

17 กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อใหอาคารสถานที่ไดตาม 1. สรางอาคารเรียน 8,300,000 - - ร.ร. บานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

งบประมาณและที่มา
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โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก มาตรฐานที่กําหนด จํานวน 1 หลัง   1 1 1 มีอาคารสถานที่และแหลง

2. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด 2. สรางอาคารหอประชุม / 7,500,000 - - การเรียนรูที่เพียงพอ

การเรียนการสอนและแหลงการ อเนกประสงค จํานวน 1 หลัง ไดมาตรฐานและเอื้อตอ

เรียนรูของนักเรียนและครูที่ 3. สรางโรงอาหาร - 3,000,000 - การจัดการศึกษาทุกรูป

เพียงพอ จํานวน 1 หลัง แบบสําหรับนักเรียน

3. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด 4. สรางอาคารโรงฝกงาน - - 2,000,000 และบริการชุมชนทองถิ่น

บริการศึกษาแกชุมชนและทองถิ่น จํานวน 4 หลัง     

4. เพื่อใหมีสถานที่ในการขยาย 5. สรางอาคารหองสมุด - - 10,000,000

ชั้นเรียนเพื่อรองรับแผนการ จํานวน 1 หลัง

รับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 6. สรางสวม จํานวน 2 หลัง 1,100,000 - -

7. สรางหองสมุดอิเลคทรอนิคส 2,400,000 - -

(ตอเติมจากอาคารเรียนที่ไดรับ

จากปงบประมาณ 2550)

8. สรางสนามบาสเกตบอล - 200,000 -

จํานวน 1 แหง

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท)
กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 9.  สรางสนามฟุตบอล / ลูวิ่ง - - 1,000,000 กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 1 แหง

(ตอ) 10.  สรางลานกีฬาเอนกประสงค 130,000 - -

 1 แหง

11. สรางสนามเด็กเลน  1 แหง 250,000 - -

12. สรางสระวายน้ํา  1 แหง - - 10,000,000

13. สรางโรงรถ 1 แหง 150,000 - -

14. สรางหองสํานักงาน 700,000 - -

(ตอเติมจากอาคารเรียนชั้นลาง

ที่ไดรับเงินปงบประมาณ 2550)

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณและที่มา
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(บาท) (บาท) (บาท)
18 กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อใหอาคารสถานที่ไดตาม 1 . สรางอาคารหอประชุม / 7,500,000 - - โรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม มาตรฐานที่กําหนด เอนกประสงค จํานวน 1 หลัง 1 1 1 มีอาคารสถานที่และแหลง

2. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด 2. สรางโรงอาหาร จํานวน 1 หลัง - 3,000,000 - การเรียนรูที่เพียงพอ

การเรียนการสอนและแหลงการ 3. สรางอาคารโรงฝกงาน - - 5,000,000 ไดมาตรฐานและเอื้อตอ

เรียนรูของนักเรียนและครู จํานวน 1 หลัง การจัดการศึกษาทุกรูปแบบ

ที่เพียงพอ 4. สรางอาคารหองสมุด - - 10,000,000 สําหรับนักเรียนและ

3. เพื่อใหมีสถานที่ในการจัด จํานวน 1 หลัง บริการชุมชนทองถิ่น

บริการศึกษาแกชุมชนและ 5. สรางสนามบาสเกตบอล 1 แหง - 200,000 -

ทองถิ่น จํานวน 1 แหง

4. เพื่อใหมีสถานที่ในการขยาย 6. สรางสระวายน้ําขนาดมาตรฐาน - - 20,000,000

ชั้นเรียนเพื่อรองรับแผนการ จํานวน 1 แหง

รับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น 7. สรางรั้วโรงเรียนดานขาง 800,000 - -

และดานหลังโรงเรียน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
งบประมาณและที่มา



(บาท) (บาท) (บาท)
19 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 1. จัดซื้อรถยนตโดยสารขนาด 1,200,000 - - โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช ไมนอยกวา 15 ที่นั่ง เครื่องยนต 1 1 1 มีศักยภาพความพรอม (ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก)

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก เพียงพอในการปฏิบัติงาน ดีเซล จํานวน 1 คัน ในการพัฒนาการศึกษาบรรลุ

ดานการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้อรถกระบะขับเคลื่อน - 880,000 - ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย

และประสิทธิผล 4 ลอ แบบ 4 ประตู เครื่องยนต และแผนพัฒนาโรงเรียน 

2. เพื่อใหโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ดีเซล กระบอกสูบไมนอยกวา แผนพัฒนาการศึกษาของ 

มีศักยภาพทางครุภัณฑและ 2,900 cc. จํานวน 1 คัน องคการบริหารสวนจังหวัด

อุปกรณทางการศึกษาที่ครบถวน 3. เครื่องปรับอากาศ 200,000 - - เชียงใหม

พรอมบริการตามแหลงการเรียนรู 44,000 BTU จํานวน 2 เครื่อง

ตามหลักสูตรสถานศึกษา 4. จัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา 65,000 - -

จํานวน 1 ชุด

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 80,000 - -

พรอมอุปกรณ 2 ชุดๆละ

40,000 บาท

6. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 45,000 45,000 -

จํานวน 6 เครื่องๆละ 15,000บาท

 ปละ 3 เครื่อง

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 7. จัดซื้อเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง 30,000 - -

และการบริการจัดการศึกษาของ แบบธรรมดาสงไดครั้งละ 30 แผน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 8. ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต 18,800 - -

(ตอ) จํานวน 4 ตู ๆ ละ 4,700 บาท

9. จัดซื้อโตะ เกาอี้นักเรียนเดี่ยว 480,000 - -

480 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท

(รองรับอาคารเรียนที่ไดรับจัดสรร 

จํานวน 12 หองเรียน )

10. จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ - 35,000 -

10 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท

11. จัดซื้อโตะเทเบิลเทนนิส 15,500 - -

10 ชุด ๆ ละ 3,100 บาท

12. จัดซื้อเบาะยืดหยุน - 6,000 -

2  ชุด ๆ ละ 3,000 บาท

13. จัดซื้อโตะทํางานสําหรับครู 130,000 - -

จํานวน 26 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 14. จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับครู 52,000 - -

และการบริการจัดการศึกษาของ  จํานวน  26 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 15. จัดซื้อโตะทํางานสําหรับ 7,000 - -

(ตอ) ผูอํานวยการโรงเรียน

จํานวน 1 ตัว ๆละ 7,000 บาท

16. จัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับ 3,000 - -

ผูอํานวยการโรงเรียน

จํานวน 1 ตัวๆละ 3,000 บาท

17. กลองถายรูป พรอมอุปกรณ 13,000 - -

จํานวน 1 ตัว 

18. กลองถายวีดีโอพรอมอุปกรณ  42,000 - -

จํานวน 1 ตัว

19. เครื่องตัดสติกเกอร 75,000 - -

ขนาดกวาง 2 ฟุต

จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา

 -226 -



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 20. เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 85,000 85,000 85,000

และการบริการจัดการศึกษาของ ระดับ XGA ไมนอยกวา 

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 1,600 ANSL ปละ 2 เครื่อง

(ตอ) เครื่องละ 42,500 บาท

21. จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา 31,600 31,600 31,600

ขนาดเสนทะแยงมุม 120 นิ้ว 

 ปละ 2  จอๆละ 15,800 บาท

22.  เครื่องVisualizer 126,000 126,000 126,000

ความละเอียด 850,000 Pixel

ปละ 2 เครื่อง

23. เครื่องถายเอกสารระบบ 180,000 180,000 -

ดิจิตอล ความเร็ว 40 แผน/นาที

ปละ 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

20 เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

แหลงการเรียนรูในโรงเรียน การบริหารจัดการศึกษา ใชในระบบเนตเวิรคเพื่อ 1 1 1 มีแหลงการเรียนรูที่มี (โรงเรียนบาน

บานแมงอนขี้เหล็ก ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตอสื่อสารและจัดการ มาตรฐานและพรอมตอ แมงอนขี้เหล็ก)

และการสื่อสาร เรียนรูในหองปฏิบัติการ การจัดการเรียนรูทุก

2. เพื่อจัดสภาพแหลงการเรียนรู คอมพิวเตอรและหองสมุด รูปแบบ ครูและนักเรียน

หลักใหพรอมมีประสิทธิภาพ อิเล็กทรอนิกส เพื่อการบริการ สามารถจัดกิจกรรมการ

และเอื้อตอการจัดการเรียนรู สืบคนและเรียนรูดวยตนเอง เรียนการสอนไดอยางมี

ตามหลักสูตรสถานศึกษา ของนักเรียนดังนี้ ความสุขและบรรลุตาม

1. คอมพิวเตอร Server 1 เครื่อง 95,000 - - หลักสูตรที่กําหนด

2. อุปกรณจัดเก็บขอมูลบน 100,000 - -

เน็ตเวิรค จํานวน 1 ชุด

3. วัสดุและอุปกรณเน็ตเวิรค 100,000 - -

จํานวน 1 ชุด

4. ตูแร็ก จํานวน 1 ตู 30,000 - -

5. เครื่องสํารองไฟ 100,000 - -

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 6. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม 2,320,000 - - กองการศึกษาฯ

แหลงการเรียนรูในโรงเรียน อุปกรณ  จํานวน 58 ชุดๆละ (โรงเรียนบาน

บานแมงอนขี้เหล็ก 40,000 บาท (หองคอมพิวเตอร แมงอนขี้เหล็ก)

(ตอ) 40 ชุดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

จํานวน 18 ชุด)

7. โตะวางคอมพิวเตอร 60 ชุด 180,000 - -

8. เกาอี้คอมพิวเตอร 60 ชุด 120,000 - -

9. ชั้นวางหนังสือหองสมุด 36,000 - -

แบบ 2 หนา 2 ชอง 

ขนาด72*17*74 นิ้ว จํานวน 2 ชุด

10. โตะอานหนังสือหองสมุด 40,000 50,000 60,000

ขาพับไดขนาด30*72*29 นิ้ว

จํานวน 75 ตัวๆละ 2,000 บาท

11. เกาอี้ชุบขาโครเมี่ยมที่นั่ง 30,000 - -

ที่พิงบุฟองน้ํา จํานวน 60 ตัว

งบประมาณและที่มา
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     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

21 สงเสริมประสิทธิภาพการใชสื่อ 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนานักเรียน 1. อุปกรณกีฬา 50,000 60,000 70,000 นักเรียนทุกระดับไดรับ กองการศึกษาฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ใหมีศักยภาพและทักษะความ 2. เครื่องดนตรีพื้นมือง 50,000 60,000 70,000 การพัฒนาศักยภาพและ (โรงเรียนบาน

นักเรียนโรงเรียนบานแมงอน- สามารถทางดนตรีและกีฬา 3. เครื่องดนตรีสากล 50,000 60,000 70,000 คุณภาพอยางทั่วถึงดวยสื่อ แมงอนขี้เหล็ก)

ขี้เหล็ก 2. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 4. วงโยธวาธิต 500,000 600,000 700,000 และอุปกรณที่ไดมาตรฐาน

ทางดานรางกายแกนักเรียนอนุบาล 5. ชุดอุปกรณเสริมประสบการณ 180,000 200,000 250,000 และคุณภาพ

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพ และเครื่องใชนักเรียนอนุบาล 1 1 1

ของสื่อใหมีความพรอมและเอื้อ

ตอการจัดการเรียนรู

22 จัดซื้อที่ดินโรงเรียนบานแมงอน เพื่อใหโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก จัดซื้อที่ดินเพื่อใชในการขยาย - 6,000,000 - โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

ขี้เหล็ก มีสถานที่ในการจัดการเรียน บริเวณโรงเรียนใหเหมาะสม 1 มีสถานที่และแหลงการเรียนรู (โรงเรียนบาน

การสอนและแหลงการเรียนรู เพียงพอ ไดมาตรฐานเอื้อ แมงอนขี้เหล็ก)

ที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ ตอการจัดการเรียนการสอน

ตอจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา



     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางบานพักครู เพื่อใหครู ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก บานพักครู (แฟลต)  20 ยูนิต 5,000,000 - - ครูร.ร.บานแมงอน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก มีบานพักอาศัยที่สะดวก ยูนิตละ 250,000 บาท 1 ขี้เหล็ก มีบานพักอาศัย (โรงเรียนบาน

และปลอดภัย จํานวน 1 แหง ที่สะดวกและปลอดภัย แมงอนขี้เหล็ก)

เกิดขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน

24 จัดทําระบบประปาโรงเรียน เพื่อให ร.ร.บานแมงอนขี้เหล็ก 1. เจาะบอน้ําบาดาล 1 แหง 1,000,000 - - นักเรียน และครู มีน้ํา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก มีน้ําประปาที่สะอาด สําหรับ 2. ทําระบบสูบน้ํา ระบบแทงคน้ํา 1 ที่สะอาด และใชไดอยาง (โรงเรียนบาน

ใชอุปโภคบริโภค ระบบกรองน้ํา ทั่วถึงในการอุปโภค บริโภค แมงอนขี้เหล็ก)

3. ระบบทอและระบบจายน้ํา

ภายในโรงเรียน

25 ติดตั้งระบบไฟฟาแรงสูงภายใน เพื่อรองรับการใชไฟฟาของ ร.ร. 1. มีระบบไฟฟาแรงสูงภายใน 700,000 - - นักเรียน  และ ครู ร.ร.บาน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการจัด โรงเรียน 1 แมงอนขี้เหล็ก มีระบบไฟฟา (โรงเรียนบาน

การเรียนการสอนและเพียงพอกับ 2. มีหมอแปลงไฟฟาขนาด  ที่สามารถใชไดอยางทั่วถึง แมงอนขี้เหล็ก)

ความตองการใช 100 KBA และปลอดภัย รองรับปริมาณ

งบประมาณและที่มา

 - 230 -

 - 231 -



3. ปรับปรุงระบบการจายไฟฟา ในการใชไฟฟาที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ภายในโรงเรียน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

26 กอสรางรั้วโรงเรียนและ เพื่อสรางความปลอดภัยใหกับ 1.รั้วโรงเรียนลอมรอบดานหนา 600,000 - - ร.ร.มีรั้วและประตูกั้นเพื่อ กองการศึกษาฯ

ประตูโรงเรียน ของโรงเรียน ทรัพยสินของโรงเรียน ดานขางและดานหลังโรงเรียน 1 ความปลอดภัยในการ (โรงเรียนบาน

บานแมงอนขี้เหล็ก 2. มีประตูโรงเรียนปดกั้นทางเขา รักษาทรัพยสิน แมงอนขี้เหล็ก)

และทางออกโรงเรียน

27 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 1. จัดซื้อรถยนตโดยสารขนาด 1,200,000 - - โรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช ไมนอยกวา 15 ที่นั่ง เครื่องยนต 1 1 1 มีศักยภาพความพรอม (โรงเรียนแมอาย

โรงเรียนแมอายวิทยาคม เพียงพอในการปฏิบัติงาน ดีเซล  จํานวน 1 คัน ในการพัฒนาการศึกษา วิทยาคม)

ดานการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้อรถกระบะขับเคลื่อน - 880,000 - ใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

และประสิทธิผล 4 ลอ แบบ 4 ประตู เครื่องยนต นโยบายและแผนพัฒนา

2. เพื่อใหโรงเรียนแมอายวิทยาคม ดีเซล กระบอกสูบไมนอยกวา โรงเรียน แผนพัฒนา

มีศักยภาพทางครุภัณฑและ 2,900 cc. จํานวน 1 คัน การศึกษาของ องคการบริหาร

งบประมาณและที่มา



อุปกรณทางการศึกษาที่ครบถวน 3. รถยนตบรรทุกขนาด 6 ตัน - 1,480,000 - สวนจังหวัดเชียงใหม

พรอมบริการตามแหลงการเรียนรู 6 ลอ แบบกระบะเหล็ก 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา จํานวน 1 คัน

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 4. จัดซื้อคอมพิวเตอรระบบเครือ 245,000 245,000 - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ ขายสําหรับบริหารงานสํานักงาน (โรงเรียนแมอาย

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ปละ 10 เครื่องๆละ 24,500 บาท วิทยาคม)

(ตอ) 5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 120,000 120,000 120,000

เซิรฟเวอรสําหรับการเรียน

การสอน จํานวนปละ 1 เครื่อง

เครื่องละ 120,000  บาท

6. จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย 190,000 - -

โปรเจคเตอรระดับ XGA

ไมนอยกวา 3,400 ANSI 

สําหรับหองประชุมใหญ

จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
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7. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 53,000 - -

เสนทะแยงมุมขนาด 200 นิ้ว

จํานวน 1 จอ

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 8. เครื่องมัลติมีเดียรโปรเจคเตอร 372,000 372,000 372,000 กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ สําหรับหองปฏิบัติการ (โรงเรียนแมอาย

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ระดับ XGA ไมนอยกวา 2,200 วิทยาคม)

(ตอ) ANSI Lumens  ปละ 4 เครื่อง

เครื่องๆละ 93,000 บาท

9. เครื่องVisulizer ความละเอียด 189,000 - -

850,000 Pixel จํานวน 3 เครื่อง

เครื่องละ 63,000 บาท

10. คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน 1,600,000 1,600,000 -

การสอน พรอมอุปกรณ ปละ

งบประมาณและที่มา



จํานวน 40 ชุดๆละ 40,000 บาท

11. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 800,000 - -

พรอมอุปกรณ จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 

40,000 บาท

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 12. ครุภัณฑ ชุดโตะพรอมเกาอี้ 160,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ สําหรับหองสมุด 20 ชุดๆ ละ (โรงเรียนแมอาย

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 8,000 บาท วิทยาคม)

(ตอ) 13. คอมพิวเตอรพกพา 130,000 130,000 -

(โนตบุค) ปละ 2 เครื่องๆ ละ

65,000 บาท 

14. เครื่องพิมพเลเซอรใชใน 90,000 - -

การเรียนการสอน จํานวน

12 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท

15. รถไถนั่งขับขนาดเล็ก 650,000 - -

งบประมาณและที่มา
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จํานวน 1 คัน

16. เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตัล 96,000 96,000 -

ความละเอียด 300X300 จุดตอ

ตารางนิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

17. โตะเกาอี้นักเรียนเดี่ยว 100,000 - -

จํานวน 100 ชุดๆ ละ 1,000 บาท

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 18. โตะอาหารพรอมเกาอี้ 350,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาของ 100 ชุดๆ ละ 3,500 บาท (โรงเรียนแมอาย

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 19. เบาะยืดหยุน ปละ 6 ชุดๆ ละ 18,000 18,000 - วิทยาคม)

(ตอ) 3,000 บาท

20. โตะเทเบิลเทนนิส ปละ 31,000 31,000 -

10 ชุด ๆละ3,100 บาท

21. เครื่องซักผา ความจุขนาด 40,000 - -

100 กิโลกรัม

งบประมาณและที่มา



22. หมอหุงขาวแกส 8,000 - -

23. รถตัดหญาชนิดเดินตาม 26,000 - -

จํานวน 2 คันๆ ละ 13,000 บาท

24. เครื่องตัดหญาชนิดสะพาย 20,000 - -

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท

25. เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง 120,000 - -

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

28 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ จัดสงเสริมและสนับสนุนสื่อ 1 โรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

ความเปนเลิศนักเรียนทางดนตรีและความสามารถแกนักเรียนสูความ และอุปกรณทางการศึกษา มีเอกลักษณที่โดดเดน (โรงเรียนแมอาย

ศิลปการแสดงโรงเรียนแมอายวิทยาคเปนเลิศทางดนตรีและศิลป ดานดนตรีและศิลปการแสดง และนักเรียนไดรับการ วิทยาคม)

การแสดง ดังนี้ พัฒนาสูมาตรฐานสากล

2. เพื่อสงเสริมใหครูใชสื่อและ 1. จัดซื้อเครื่องวงโยธวาทิต 818,000 - -

อุปกรณการเรียนการสอน 1 วง

ที่เพียงพอและหลากหลาย 2.จัดซื้อเครื่องดนตรี วงดนตรี 728,000 - -

ตรงตามความถนัดและความ ลูกทุง 1 วง

งบประมาณและที่มา
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สามารถของผูเรียน 3. จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 100,000 - -

วงมโหรี 1 ชุด

4. จัดซื้อเครื่องดนตรี วงพื้นเมือง 20,000 - -

1 ชุด

5. จัดซื้อเครื่องเสียงวงดนตรี 624,500 - -

ลูกทุง 1 ชุด

6. ติดตามและประเมินผลการ

ใชสื่อและอุปกรณทางดนตรี

และศิลปการแสดง

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

29 กอสรางบานพักครูโรงเรียนแมอาย เพื่อใหครูโรงเรียนแมอายวิทยาคม บานพักครู (แฟลต) 20 ยูนิต 5,000,000 - 5,000,000 เพื่อใหครูโรงเรียนแมอาย กองการศึกษาฯ

วิทยาคม มีบานพักอาศัยที่สะดวก ยูนิตละ 250,000 บาท 1 1 วิทยาคมมีบานพักอาศัย (โรงเรียนแมอาย

และปลอดภัย ปละ 1  แหง ที่สะดวกและปลอดภัย วิทยาคม)

เกิดขวัญและกําลังใจ

ในการทํางาน
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30 กอสรางบานพักนักเรียน เพื่อใหนักเรียนในพื้นที่หางไกล บานพักนักเรียน(หอนอน) 6,000,000 - - นักเรียนในพื้นที่หางไกล กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ จํานวน 2 หลัง ขนาด 40 ยูนิต 1 มีที่พักอาศัยและสะดวก (โรงเรียนแมอาย

ปลอดภัย ในการเดินทางมาศึกษา วิทยาคม)

31 กอสรางบานพักภารโรงโรงเรียน เพื่อใหภารโรง แมบาน บานพักภารโรง จํานวน 2 หลัง - 700,000 - ภารโรง แมบาน คนสวน ฯลฯ กองการศึกษาฯ

แมอายวิทยาคม คนสวนฯลฯ  มีบานพักอาศัย 1 ของโรงเรียนแมอายวิทยาคม (โรงเรียนแมอาย

ที่สะดวกและปลอดภัย มีบานพักอาศัยที่สะดวก วิทยาคม)

และปลอดภัย

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

32 สรางเตาเผาขยะโรงเรียนแมอาย เพื่อใหโรงเรียนแมอายวิทยาคม เตาเผาขยะขนาดมาตรฐาน 1 เตา - 500,000 - โรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

วิทยาคม มีระบบการกําจัดขยะที่ไดมาตรฐาน 1 มีเตาเผาขยะที่ไดมาตรฐาน (โรงเรียนแมอาย

และสามารถใหบริการกับชุมชนได ขยะถูกกําจัดอยาง วิทยาคม)

ถูกสุขลักษณะ

33 กอสรางระบบน้ําทอสงน้ําประปา เพื่อใหโรงเรียนแมอายวิทยาคม ระบบสงน้ําประปาภูเขา 1,000,000 - - นักเรียน ครู บุคลากรของ กองการศึกษาฯ
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ภูเขาของโรงเรียนแมอายวิทยาคม มีน้ําสําหรับใชอุปโภคบริโภค จํานวน 1 ชุด 1 โรงเรียนแมอายวิทยาคม (โรงเรียนแมอาย

อยางเพียงพอ มีน้ําสําหรับใชอุปโภค วิทยาคม)

อยางเพียงพอ

34 จัดทําสวนพฤษศาสตร เฉลิม เพื่อขุดลอกสระน้ํา และปรับพื้นที่ ขุดลอกสระน้ํา และปรับพื้นที่ 300,000 - - โรงเรียนแมอายวิทยาคมมี กองการศึกษาฯ

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ เพื่อจัดทําสวนพฤษศาสตรเฉลิม บริเวณภายในโรงเรียน 1 ภูมิทัศนที่สวยงาม เอื้อตอ (โรงเรียนแมอาย

พระเจาอยูหัวฯ เจริญพระชนมายุ พระเกียรติพระบาทสมเด็จ การเรียนรูของเด็กนักเรียนและ วิทยาคม)

ครบ 80 พรรษา พระเจาอยูหัวฯ เจริญพระชนมายุ เปนการเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

     5.3  แนวทางการพัฒนา  การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 อุดหนุนและสงเสริม การพัฒนา 1. เพื่อสนองพระราชปณิธาน โรงเรียนในสังกัดตํารวจ 14,000,000 21,000,000 28,000,000 นักเรียนในสังกัดโรงเรียน กองการศึกษาฯ

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด ขององคสมเด็จยาและสมเด็จ ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัด 1 1 1 ตํารวจตระเวนชายแดน อุดหนุนให

กองบัญชาการตํารวจตระเวน- พระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการ เชียงใหม รวม 14 แหง มีคุณภาพใกลเคียงกับ โรงเรียน

ชายแดน จังหวัดเชียงใหม พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กผูดอย - (1) ร.ร.รัปปาปอรต โรงเรียนในสังกัดกระทรวง ตํารวจตระเวน

โอกาสทางการศึกษา (2) ร.ร สโมสรไลออนสรัตนโกสินทร ศึกษาธิการและองคการ ชายแดน
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2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ (3) ร.ร.บานแมลอง บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ทางการศึกษาใหแกนักเรียน (4) ร.ร.บานใหมพัฒนาสันติ

ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาใหมี (5) ร.ร.เธียงไทยธํารงค

คุณภาพทัดเทียมกับนักเรียน (6) ร.ร.ทุติยะโพธิ์อนุสรณ

ในพื้นที่อื่นตามบันทึกขอตกลง (7) ร.ร.อาโอยามา

ความรวมมือ (MOU) (8) ร.ร.เฉลิมพระเกียรติฯ

3. เพื่อเติมเต็มในสวนที่ขาด (9) ร.ร.บานหนองแขม

ในการดําเนินการจัดกิจกรรม (10) ร.ร.เจาพอหลวงอุปถัมภ 2

ทางการศึกษาของโรงเรียนตํารวจ (11) ร.ร.เบญจมะ

ตระเวนชายแดน (12) ร.ร.ไลออนสมหาจักรฯ

(13) ร.ร.บานพะกะเช

(14) ร.ร.บานผาแดง

 - 240 -



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ศึกษาการจัดสรางสวนสาธารณะ 1. เพื่อใชเปนสถานที่พักผอน ศึกษา สํารวจ ออกแบบโครงการ 1,000,000 - - 1. มีสวนสาธารณะขนาดใหญ สํานักปลัดฯ

จังหวัดเชียงใหม หยอนใจของนักทองเที่ยว จัดสรางสวนสาธารณะจังหวัด 1 ของจังหวัดเพื่อเปน

และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม สถานที่พักผอนหยอนใจ

2. เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม ของนักทองเที่ยวและ

สาธารณะประโยชนตาง ๆ ประชาชนชาวเชียงใหม

ของประชาชนชาวจังหวัด 2. มีสถานที่จัดกิจกรรม

เชียงใหม สาธารณะประโยชน

2 จัดการแขงขันกีฬาภายใน อบจ. เพื่อเปนการสรางความสามัคคี 1.จัดการแขงขันกีฬาประเภท 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บุคลากรมีความสัมพันธ สํานักปลัดฯ

และหนวยงานอื่น ในองคกรและเปนการสราง ตาง ๆ เชน ฟุตบอล แชรบอล 1 1 1 อันดีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

ความสัมพันธระหวางบุคลากร ตะกรอ ฯลฯ เปนการแขงขัน ซึ่งจะทําใหการประสานงาน

ภายในองคกร อีกทั้งยังเปน กีฬาภายในหนวยงาน ในองคกรรวดเร็วขึ้น

การเสริมสรางสุขภาพ อบจ. ชม. อีกทั้งยังเปนการสราง

ใหแข็งแรงสมบูรณ ตลอดจน 2.ใหการสนับสนุนการจัดการ และกําลังใจแกบุคลากร

เปนการสงเสริมการกีฬา แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ มีความสัมพันธในหนวยงาน

แกประชาชนในจังหวัด แกองคกรภายใน จ.เชียงใหม และเปนการสงเสริมการเลน

กีฬาและการออกกําลังกาย
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดการแขงขันกีฬา อบจ. ในเขต เพื่อนํากิจกรรมการแขงขันกีฬา จัดการแขงขันกีฬา อบจ. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผูบริหาร สมาชิกสภาและ สํานักปลัดฯ

  17  จังหวัดภาคเหนือ มาสรางความสัมพันธระหวาง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ 1 1 1 ขาราชการ พนักงานของ

หนวยงาน อบจ.ดวยกัน 17 จังหวัด อบจ. 17 จังหวัดในเขต

เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ภาคเหนือ ไดมีโอกาส

และมีประโยชนในการประสานงาน พบปะสังสรรค

ระหวางกันในอนาคต สรางความสัมพันธอันดี

4 ปองกันการระบาดของโรคติดตอ เพื่อปองกันและหยุดยั้ง รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 สามารถหยุดยั้งการแพร สํานักปลัดฯ

และโรคระบาดรายแรง การแพรระบาดของโรคติดตอ ดําเนินกิจกรรมการรณรงค 1 1 1 ระบาดของโรคติดตอ

และโรคระบาดตาง ๆ อาทิ ประชาสัมพันธการปองกัน และโรคระบาดรายแรง

โรคไขเลือดออก ไขมาลาเรีย ฯลฯ และหยุดยั้งการแพรระบาด ไดทันสถานการณ

การรักษาโรคติดตอ ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 ปองกันและแกไขปญหาเอดส 1. เพื่อใหความรูความเขาใจและ 1. จัดอบรมใหความรูแก 150,000 150,000 150,000 ทําใหชุมชนเขมแข็ง สํานักปลัดฯ

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตระหนักในเรื่องโรคเอดส ผูติดเชื้อ ผูปวยเอดสและ 1 1 1 และแกไขปญหาผูติดเชื้อ

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ครอบครัว ประชาชนทั่วไป ไดอยางเบ็ดเสร็จ

รวมทั้งการปองกันและแกไข และชุมชนในเขตจังหวัด จํานวนผูติดเชื้อลดนอยลง

ปญหาดังกลาว เชียงใหม เรื่องการมีเพศสัมพันธ

2. เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพา ที่ปลอดภัย

ตนเองและมีศักยภาพในการปองกัน 2. จัดอบรมการดูแลรักษาและ

และแกไขปญหาโรคเอดสและ ใหคําปรึกษาแกผูติดเชื้อ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธรวมทั้ง 3. ใหความชวยเหลือสนับสนุน

ผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และสงเคราะหในดานตาง ๆ

4. รณรงคใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับโรคเอดส

และผูติดเชื้อสามารถอยูรวมกัน

ในสังคมได

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 การแขงขันวิ่งประเพณีขึ้นดอยสุเทพ เพื่อจัดการแขงขันวิ่งขึ้นดอยสุเทพ จัดการแขงขันวิ่งประเพณี 500,000 500,000 500,000 การทองเที่ยวของจังหวัด สํานักปลัดฯ

เปนประเพณีและสงเสริม ขึ้นดอยสุเทพปละ 1 ครั้ง 1 1 1 มีความตื่นตัวและไดเปด

การทองเที่ยว โดยมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและ โอกาสใหประชาชน

ชาวตางประเทศเขารวม ไดออกกําลังกาย

การแขงขัน

7 สนับสนุนกิจกรรมวันอาสาสมัคร เพื่อสงเสริมความสามัคคีและ อาสาสมัครสาธารณสุข 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาสาสมัครสาธารณสุข สํานักปลัดฯ

สาธารณสุขแหงชาติ สรางขวัญและกําลังใจแก 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 1 1 1 มีความสามัคคี สุขภาพ (สสจ.ชม.)

อาสาสมัครสาธารณสุข แข็งแรงชวยเหลือประชาชน

ในพื้นที่ได

8 แขงขันกีฬา "อบจ.คัพ" 1. เพื่อสงเสริม/สนับสนุนให 1. แขงขันกีฬาจํานวน 3 ชนิด 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. เยาวชน ประชาชน สํานักปลัดฯ

เยาวชนและประชาชนไดมี กีฬา โดยแบงเปน 2 ระดับ คือ 1 1 1 สนใจการออกกําลังกายและ

โอกาสทดสอบความสามารถ ระดับอําเภอและระดับจังหวัด เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ

และพัฒนาทักษะดานการกีฬา 2. นักกีฬาจาก 22 อําเภอ เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 2 กิ่งอําเภอ (แขงขันฟุตบอล 2. ไดเยาวชนที่มีความ

กีฬาทุกระดับใหไดมาตรฐาน  ตระกรอและกรีฑา) สามารถเปนนักกีฬาตัวแทน

สากลและเขาถึงกลุมทุกระดับ จังหวัด

3. เพื่อสรรหานักกีฬาที่มี

ความสามารถเปนนักกีฬา

ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 สงเสริมกิจกรรมของสมาคม เพื่อสงเสริมกิจกรรมของ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข 10,000,000 - - สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข องคการ สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข องคการบริหารสวนจังหวัด 1 องคการบริหารสวนจังหวัด

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด เชียงใหมทุกอําเภอ เชียงใหม สามารถดําเนิน

เชียงใหม ในจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมเพื่อชุมชนไดอยาง

ในรูปแบบตาง ๆ ทั้ง  22  อําเภอ  ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2  กิ่งอําเภอ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณรวมระหวาง

กลุมตาง ๆ ในแตละอําเภอ

งบประมาณและที่มา

 - 245 -



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

10 ปองกันและควบคุม เพื่อปองกันและหยุดยั้ง รวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ 500,000 500,000 500,000 สามารถควบคุมปองกัน กองชาง

การแพรระบาดของโรคติดตอ การแพรระบาดของโรคติดตอ ดําเนินกิจกรรมปองกันและ 1                    1                   1                  การระบาดของโรคติดตอ

เชนโรคไขเลือดออก กําจัดสาเหตุของโรคติดตอ เชน  ใหกับประชาชนใน

โรคไขมาลาเรีย ใหบริการกําจัดลูกน้ํายุงลาย จังหวัดเชียงใหมไดทันที

โรคไขหวัดนก ฯลฯ ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงลาย

ตัวเต็มวัย ฉีดพนสารเคมีปองกัน

โรคไขหวัดนก จัดกิจกรรมรณรงค

ประชาสัมพันธการปองกันและ

หยุดยั้งการแพรระบาดของ

โรคติดตอ สนับสนุนอุปกรณ

และสารเคมีใหกับสวนราชการ

ตางๆ ที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณและที่มา

 - 246 -



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

11 แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน จัดแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษา 8,000,000 - - ประชาชนชาวจังหวัด กองการศึกษาฯ

ประชาชน จังหวัดเชียงใหม วโรกาสเจริญพระชนมายุครบ และประชาชน จาก 22 อําเภอ 1 เชียงใหมไดแสดงออก

80 พรรษา 2 กิ่งอําเภอ จํานวน 3 วัน ซึ่งความจงรักภักดี 

2. เพื่อเสริมสรางสุขภาพและ แดพระบาทสมเด็จพระเจา

ทักษะความสามรถทางกีฬา อยูหัว ภายใตความรูรัก

แกเด็กนักเรียนและประชาชน สามัคคีในชุมชนและทองถิ่น

3. เพื่อสงเสริมการรูรักสามัคคี

ในบานเมืองและชุมชน

12 สงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป 1. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข ประชุมผูที่เกี่ยวของ อบรม 988,000 547,000 397,000 1. รอยละ 80 ของบุคลากร อบจ.เชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม ครูพี่เลี้ยง/ครูของศูนยเด็กเล็ก วิทยากร ระดับสาย 3 สาย 1 1 1 สาธารณสุข พี่เลี้ยงศูนย (สํานักปลัดฯ)

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อบรมพี่เลี้ยงศูนย / ครูโรงเรียน ครูโรงเรียนประถมไดรับ รวมกับ

และครูโรงเรียนอนุบาล ในสังกัด อนุบาล ดังนี้ การพัฒนาองคความรู งานสงเสริมสุขภาพ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียน ในการสงเสริมพัฒนาการเด็ก  สํานักงาน

ใหมีความรูเจตคติและทักษะ อนุบาล 950 แหง 2. รอยละ 95 ของเด็กที่มี สาธารณสุข

ในการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2. เด็กในศูนยเด็กเล็กและ พัฒนาการลาชาไดรับ  จังหวัดเชียงใหม

โรงเรียนอนุบาล 28,510 คน การสงตอเพื่อการแกไข
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งบประมาณและที่มา



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2. บุคลากรที่เขารับการพัฒนา 3. พี่เลี้ยงในศูนยเด็กเล็กและ 3. รอยละ 80 ของศูนยเด็กเล็ก

ถายทอดความรูวิธีการสงเสริม โรงเรียนอนุบาล 950 คน โรงเรียนอนุบาลจัดกิจกรรม

พัฒนาการเด็กแกผูปกครอง 4. ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ สงเสริมพัฒนาการเด็ก

3. ใหเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการ 300 คน 4. รอยละ 80 ของเด็กรับ

ไมสมวัย ไดรับการคัดกรองและ 5. บุคลากรสาธารณสุข 72 คน การสงเสริมพัฒนาดาน IQ

แกไขอยางรวดเร็ว และ EQ 

4. สงเสริมและพัฒนาเด็ก 0-5 ป 5. มีฐานขอมูลของเด็ก 

ใหมีความฉลาดทางสติปญญา 0-5 ป ดานพัฒนาการเด็ก

(IQ) และความฉลาดทางอารมณ 6. เกิดความรวมมือในการ

(EQ) ที่เหมาะสมตามวัย ทํางานระหวางหนวยงาน

5. สงเสริมความรวมมือระหวาง ที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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งบประมาณและที่มา



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

13 สรางขวัญกําลังใจแกอาสาสมัคร 1. เพื่อสรางขวัญกําลังใจแก อสม. มี อสม. ดีเดนระดับตําบล/ 149,800 149,800 149,800 1. อสม. ที่ไดรับคัดเลือก อบจ.เชียงใหม

สาธารณสุข ป 2551 -2553 2. เพื่อเชิดชูเกียรติแก อสม. ที่มี อําเภอและระดับจังหวัดที่ไดรับ 1 1 1 สามารถทํางานแบบ (สํานักปลัดฯ)

ความเสียสละและตั้งใจทํางาน การคัดเลือก 10 สาขา บูรณาการได รวมกับ

เพื่อสังคมและสวนรวม เพื่อเขารวมแขงขันในระดับเขต 2. มีความรูความสามารถ สํานักงาน

3. เพื่อประเมินศักยภาพ อสม. ระดับภาคและระดับประเทศ พิเศษในสาขานั้น ๆ สาธารณสุข 

4. เพื่อสรางพันธมิตรเครือขาย จํานวน10 สาขา 30 คน 3. มีความสามารถในการ จังหวัดเชียงใหม 

การสรางสุขภาพในชุมชน วิเคราะหชุมชนเพื่อนําแผน (กลุมงานสงเสริม

โดยมี อสม. เปนแกนนํา เสนอ อบต. สุขภาพ)

4. เปนแกนนําการขับเคลื่อน

การสรางสุขภาพในชุมชน

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 บูรณาการสุขภาพจิตและจิตเวช 1. เพื่อใหบุคลากรสาธารณสุข 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 92 ตําบล 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสวนรวม อบจ.เชียงใหม

โดยเครือขายสูชุมชน มีความรูความเขาใจในการ (45% ของตําบลในจังหวัด 1 1 1 ในการจัดกิจกรรมสุขภาพจิต (สํานักปลัดฯ)

ดําเนินงานสุขภาพจิตชุมชนและ เชียงใหม) ในชุมชนและมีความรู รวมกับ

สามารถเปนพี่เลี้ยงแกองคกร ในการดูแลสุขภาพจิตตนเอง งานสงเสริม

ปกครองสวนทองถิ่นได สุขภาพ 

2. เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครอง สํานักงาน

สวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจ สาธารณสุข 

เรื่องสุขภาพจิต การดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม

สุขภาพจิตและสามารถจัดกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพจิตในชุมชนของ

ตนเองได

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการพัฒนา IQและ EQ 1. เพื่อใหเด็ก 0 - 5 ป ไดรับ ดําเนินการในพื้นที่ 22 อําเภอ 100,000 100,000 100,000 1. เด็กมีพัฒนาการตามวัย อบจ.เชียงใหม 

เด็กไทย วัยแรกเกิด - 5 ป การคัดกรองพัฒนาการและการดูแล 2 กิ่งอําเภอ 1 1 1 2. ครู พี่เลี้ยงศูนยเด็กเล็ก (สํานักปลัดฯ)

ติดตาม และเจาหนาที่สาธารณสุข รวมกับ

2. เพื่อใหครู พี่เลี้ยงศูนยเด็กเล็ก มีความรูในการดูแลเด็ก งานสงเสริม

และเจาหนาที่สาธารณสุข เพิ่มมากขึ้น สุขภาพ 

มีความรูในการดูแลเด็ก สํานักงาน

สาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

16 สงเสริมสุขภาพจิตและการปองกัน 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ดําเนินการในพื้นที่ 22 อําเภอ 200,000 200,000 200,000 1. ประชาชนกลุมเสี่ยง อบจ.เชียงใหม

การฆาตัวตาย การเขาถึงบริการและแหลงชวยเหลือ 2 กิ่งอําเภอ 1 1                   1                  ไดรับการดูแลชวยเหลือ  (สํานักปลัดฯ)

สําหรับประชาชน 2. เกิดเครือขายการดําเนิน รวมกับ

2. เพื่อใหมีระบบการเฝาระวัง งานชวยเหลือกลุมเสี่ยง งานสงเสริม

ภาวะซึมเศราฯ และเสี่ยงตอการ สุขภาพ 

ฆาตัวตาย สํานักงาน

สาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม

หนวยงาน

บริการสาธารณสุข 

17 " กินพอดี ไมมีอวน " 1. เพื่อจัดทําคายลดน้ําหนัก เด็กนักเรียนที่มีภาวะอวน 300,000 228,000 228,000 เด็กที่มีน้ําหนักเกินลดลง อบจ.เชียงใหม

ในเด็กวัยเรียนที่เหมาะสม 600 คน 1 1 1 รอยละ 30  (กองการศึกษาฯ)

2. เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับความรู  - ป 2551  200 คน รวมกับ

ทางดานโภชนาการและการออก  - ป 2552  200 คน สํานักงาน

กําลังกายที่ถูกตองสามารถนําไป  - ป 2553  200 คน สาธารณสุข 

ปรับใชในชีวิตประจําวันเปน จังหวัดเชียงใหม

อยางดีเพื่อเติบโตเปนผูใหญที่มี (ฝายสงเสริมสุขภาพ)

สุขภาพแข็งแรงในอนาคต

งบประมาณและที่มา



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

18 การกระโดดเชือกเพื่อนักเรียน 1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประถม นักเรียนในโรงเรียนประถม 250,000 250,000 250,000 นักเรียนมีพฤติกรรมการ อบจ.เชียงใหม

แข็งแรง ศึกษาไดออกกําลังกายอยาง ศึกษา 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 1 1 1 ออกกําลังกายเปนประจํา (กองการศึกษาฯ)

ตอเนื่อง สม่ําเสมอสงผลใหนักเรียน รวมกับ

2. เพื่อสรางความสามัคคีและ มสีุขภาวะที่แข็งแรง สํานักงาน

การทํางานเปนทีมของกลุม สาธารณสุข 

นักเรียนในโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อเพิ่มสมรรถภาพกายแก (ฝายสงเสริมสุขภาพ)

นักเรียน

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

19 ปองกันควบคุมโรคติดตอ 1 เพื่อควบคุมปองกันโรคอุบัติใหม 1. จัดซื้ออุปกรณปองกันตัวของ - 12,000,000   - ปองกันควบคุมโรคติดตอ อบจ.เชียงใหม

22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ อุบัติซ้ํา บุคลากรสาธารณสุข 1 1 1 ไมใหเกิดขึ้นในพื้นที่ (สํานักปลัดฯ)

2 เพื่อปองกันโรคไขหวัดใหม 2. จัดซื้อยา Tamiful 50,000 50,000 50,000 จังหวัดเชียงใหม รวมกับ

3 เพื่อควบคุมปองกันโรคติดตอ 3. จัดซื้อยาเวชภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 สํานักงาน

นําโดยแมลง และโรคอื่น ๆ ในการปองกันโรคติดตอ ไดแก สาธารณสุข 

4 เพื่อวินิจฉัยและควบคุมโรคตาง ๆ ทรายทีมีฟอส สารเคมีพนยุง จังหวัดเชียงใหม 

5 เพื่อประชาสัมพันธการปองกัน สารเคมีกระปองสเปรย

โรคติดตอตาง ๆ สารเคมีชุบมุง มุง และสารเคมี

พนตกคาง 

4. ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ 400,000 400,000 400,000

5. คาจัดทําสื่อเพื่อปองกัน 50,000 50,000 50,000

โรคติดตอ 

งบประมาณและที่มา



5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

20 แขงขันฟุตซอล "อบจ.เชียงใหมคัพ" 1.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ 1. เยาวชนและประชาชนไดมี 272,000 272,000 272,000 1.เยาวชนและประชาชน อบจ.เชียงใหม

ประชาชนมีความตื่นตัว สวนรวมในกิจกรรมกีฬาอยาง 1 1 1 มีทักษะและมาตรฐาน (สํานักปลัดฯ)

ในการออกกําลังกายและเลนกีฬา กวางขวางเพื่อเพิ่มพูนความสําคัญ ทางกีฬาที่สูงขึ้น รวมกับ

2.เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ ของการกีฬา 2.เยาวชนและประชาชน ศูนย กกท.

ประชาชนไดใชเวลาวางใหเกิด 2. จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล รูจักใชเวลาวางให เชียงใหม

ประโยชนโดยการออกกําลังกาย จํานวน 3 รุน ไดแก เกิดประโยชน

และเลนกีฬา  - รุนอายุไมเกิน 12 ป 3.เยาวชนและประชาชน

3.เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบวินัย  - รุนอายุไมเกิน 16 ป ลดความเสี่ยงและหางไกล

โดยใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อ  - ประชาชน (เยาวชนและ ยาเสพติด

4.เพื่อสงเสริมใหองคกรกีฬา ประชาชนจากอําเภอตาง ๆ 4.ผูเขารวมโครงการ

ในสวนภูมิภาคมีบทบาทสําคัญ เขารวมการแขงขัน และกิจกรรม มีความสามัคคีในหมูคณะ

ในการสงเสริมกีฬา ประมาณ 1,000 คน)

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

21 อบรมผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 1.เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนา 1. กําหนดเปดอบรมชนิดกีฬา 142,300 142,300 142,300 1.ผูตัดสินในสวนทองถิ่น อบจ.เชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม ความรูเกี่ยวกับวิธีการของผูตัดสิน ฟุตบอล 1 1 1 ไดรับความรูเกี่ยวกับกติกา (สํานักปลัดฯ)

และผูชี้ขาดกีฬาในจังหวัดเชียงใหม 2. ผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬาระดับ และวิธีตัดสินกีฬาที่ถูกตอง รวมกับ

ใหเปนแนวทางเดียวกันกับสวนกลาง ตําบล จาก 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 2.จังหวัดเชียงใหมมีผูตัดสิน ศูนย กกท.

และใหเปนไปตามกติกาสากล 3. จังหวัดเชียงใหมมีผูตัดสิน และผูชี้ขาดกีฬาฟุตบอล เชียงใหม

ที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเสมอ และผูชี้ขาดกีฬาประจําทองถิ่น ในทองถิ่นเพิ่มขึ้น

2.เพื่อเปนการรวบรวมผูตัดสิน ในระดับตาง ๆ เพื่อทําหนาที่ 3.ทําใหมาตรฐานการตัดสิน

และผูชี้ขาดกีฬาที่มีอยูในจังหวัด ในการจัดการแขงขันกีฬา กีฬาในทองถิ่นและภูมิภาค

เชียงใหม เขาไวในทําเนียบ ระดับตําบล อําเภอและจังหวัด ในระดับเปนมาตรฐาน

บุคลากรกีฬาของจังหวัดเชียงใหม เดียวกันทั่วประเทศ

3.เพื่อใหผูตัดสินและผูชี้ขาดกีฬา 4.จังหวัดเชียงใหมมีผูตัดสิน

นําความรูมาใชประโยชน และผูชี้ขาดกีฬาประจํา

ในการตัดสินการแขงขันกีฬา ทองถิ่นในระดับตาง ๆ 

ภายในจังหวัด ภายในเขต เปนการลดคาใชจายในการ

กีฬาเยาวชนแหงชาติและ จัดการแขงขันกีฬาในระดับ

งบประมาณและที่มา



กีฬาแหงชาติ ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค

กีฬาเยาวชนแหงชาติ

และกีฬาแหงชาติ

5.4  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

22 อบรมผูฝกสอนกีฬาจังหวัด 1. เพื่อพัฒนาและเผยแพรความรู 1. จัดอบรม 3 ชนิดกีฬาไดแก 272,100 272,100 272,100 1. มีผูฝกสอนในทองถิ่น อบจ.เชียงใหม

เชียงใหม ทางวิชาการดานการกีฬาในระดับ ฟุตบอล ตะกรอ และบาสเกตบอล 1 1 1 เพิ่มมากขึ้น  (สํานักปลัดฯ)

พื้นฐาน รวมทั้งกติกาการเลน 2. บุคลากรกีฬาจาก 22 อําเภอ 2. เยาวชนและประชาชน รวมกับ

อยางงายใหแกบุคคลผูทําหนาที่ และ 2 กิ่งอําเภอ หันมาสนใจเลนกีฬามากขึ้น ศูนย กกท.

เปนผูฝกสอนกีฬาในสวนภูมิภาค 3. กระตุนใหผูฝกสอนกีฬา เชียงใหม

โดยเฉพาะในระดับอําเภออยาง มีความเคลื่อนไหวในการรับรู

กวางขวางและสามารถนําไป วิธีการสอนแบบใหม

ถายทอดตอใหกับเยาวชน 4.ผูฝกสอนกีฬานําความรู

ประชาชน ผูสนใจไดอยางถูกตอง จากการอบรมและ

และทั่วถึง ประสบการณที่ไดรับ

2. เพื่อใหผูฝกสอนในระดับอําเภอ ไปถายทอดแกเยาวชน

ไดเขาใจถึง กฎ ระเบียบ กติกา ประชาชน และผูที่สนใจ

และวิธีการจัดการแขงขันกีฬา ใหสามารถเขาใจและเลนกีฬา

ไดตามสมควร ไดอยางถูกตองตามหลักสากล

งบประมาณและที่มา
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3. เพื่อใหผูฝกสอนที่ผานการอบรม 5.ทําใหมาตรฐานการฝกสอน

นําความรูและประสบการณที่ได กีฬาในทองถิ่นเปนมาตรฐาน

รับไปฝกอบรมแกประชาชน เยาวชน เดียวกันทั่วจังหวัดและประเทศ

ที่สนใจทุกกลุมอาชีพ



5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย เพื่อใหครอบครัวผูมีรายไดนอย ผูมีรายได จํานวน 100 ราย 200,000 200,000 200,000 ผูมีรายไดนอยมีคุณภาพ สํานักปลัดฯ

ไดรับสวัสดิการมีความเปนอยู (ผูมีรายไดนอยกวา 15,000บาท 1 1 1 ชีวิตที่ดีขึ้น

ดีขึ้น ตอป)  ซึ่งอยูในเขตจ.เชียงใหม

2 สงเคราะหเด็กยากจน เพื่อใหเด็กยากจนไดมีโอกาส เด็กยากจนในเขตจังหวัด 200,000 200,000 200,000 เด็กยากจนจะไดรับโอกาส สํานักปลัดฯ

เทาเทียมกับเด็กปกติทั่วไป เชียงใหม จํานวน 100 ราย 1 1 1 ทางการศึกษาและ

ทางสังคมมากขึ้น

3 สงเคราะหคนพิการทุพลภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแก คนพิการ ทุพพลภาพที่ยากจน 200,000 200,000 200,000 คนพิการที่ยากจนหรือ สํานักปลัดฯ

ที่ยากจนไรที่พึ่ง คนพิการไรที่พึ่งในจังหวัด ไรที่พึ่งในจังหวัดเชียงใหม 1 1 1 ไรที่พึ่ง สามารถชวยเหลือ

เชียงใหม ตนเองไดในระดับหนึ่ง

4 สนับสนุนเครื่องชวยความพิการ 1. เพื่อใหคนพิการที่ยากจน คนพิการ จํานวน 100 ราย 500,000 500,000 500,000 คนพิการที่ยากจน สํานักปลัดฯ

และกายอุปกรณแกคนพิการ ไดมีเครื่องชวยความพิการ (ประสานสมาคมคนพิการ 1 1 1 สามารถพึ่งตนเองได

ที่ยากจน และกายอุปกรณสําหรับชวยเหลือ จังหวัดเชียงใหม) โดยใชเครื่องชวย

ตนเอง แบงเบาภาระผูดูแล ความพิการและกายอุปกรณ

2. เพื่อเปนการสงเสริม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ใหคนพิการไดรับโอกาส

ในการฟนฟูสมรรถภาพ

งบประมาณและที่มา
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 1. เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุ จํานวน 1,000 ราย ๆ ละ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

การชวยเหลือดานคาใชจาย 6,000 บาทตอป สําหรับผูสูงอายุ 1 1 1 อยางเปนธรรมและ

ในการครองชีพตามความจําเปน ที่ยังไมเคยไดรับเงินเบี้ยยังชีพ เสมอภาค

พื้นฐาน จากหนวยงานใดมากอน

2. เพื่อเปนการสรางหลักประกัน

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ

6 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกคนพิการ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท คนพิการ จํานวน 1,000 ราย ๆ ละ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 คนพิการไดรับการ สํานักปลัดฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาส 6,000 บาทบาท/คน/ป สําหรับ 1 1 1 ชวยเหลืออยางเปนธรรม

เนื่องในวโรกาสมีพระชมมายุครบ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ทั้ง 22 อําเภอและ 2 กิ่งอําเภอ และเสมอภาค

 80 พรรษา 2. เพื่อเปนการสรางหลักประกัน ในจังหวัดเชียงใหม ที่ยังไมเคย

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รับเงินเบี้ยยังชีพจาก

ของคนพิการ หนวยงานใดมากอน

7 สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูติดเชื้อ 1. เพื่อใหผูติดเชื้อไดรับการ ผูติดเชื้อ จํานวน 800 ราย ๆ ละ 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ผูติดเชื้อไดรับการชวยเหลือ สํานักปลัดฯ

ชวยเหลือดานคาใชจาย 6,000 บาทตอป สําหรับ 1 1 1 อยางเปนธรรมและ

ในการครองชีพตามความจําเปน ผูติดเชื้อที่ยังไมเคยไดรับเงิน เสมอภาค

พื้นฐาน เงินเบี้ยยังชีพจากหนวยงานใด

2. เพื่อเปนการสรางหลักประกัน มากอน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่มา

 - 259 -



ผูติดเชื้อ

5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ กอสรางบานพักสําหรับ 1,920,000 - - 1. เฉลิมพระเกียรติ สํานักปลัดฯ

80  พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประชาชนที่ไรที่อยูอาศัย 1 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ จํานวน 24 หลัง ๆ ละ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ 80 พรรษา 80,000 บาท พระชนมายุครบ 80 พรรษา

2. เพื่อใหประชาชนผุดอยโอกาส 2. ประชาชนผูดอยโอกาส

ผูยากไรและผูยากจนไดมีที่อยู ผูยากไร และผูยากจนไดมี

อาศัยเปนของตนเองอยางมั่นคง ที่อยูอาศัยเปนของตนเอง

อยางมั่นคง
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 องคการบริหารสวนจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อดําเนินการโครงการองคการ ออกหนวยเคลื่อนที่ของ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. กระตุนการมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

(อบจ.เคลื่อนที่) บริหารสวนจังหวัดเคลื่อนที่ อบจ. เชียงใหม เพื่อพบปะ 1 1 1 ของประชาชน

ออกไปพบปะและใหบริการ และใหบริการประชาชน 2. ทราบปญหาความตองการ

ประชาชนในดานตาง ๆ ในเขต ในดานตาง ๆ ตลอดจนสงเสริม ของประชาชนและนํามา

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ความรูความเขาใจในกิจการ แกไข

ของ อบจ. ทุกอําเภอในเขตพื้นที่ 3. ประชาชนไดรับบริการ

จังหวัดเชียงใหม ในดานตาง ๆ และทราบ

ขอมูลขาวสารของ อบจ.

2 สงเสริมเพิ่มพูนความรูสูชุมชน  ใหประชาชนในชุมชนตาง ๆ ชุมชนในเขตเทศบาล และ อบต. 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. สามารถนําความรูใหม ๆ กองกิจการสภาฯ

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดรับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 1 1 1 และทันสมัยในทางวิชาการ

ขาวสารขอมูลสารสนเทศเทคโนโลยี โดยการฝกอบรมสัมมนาหรือ มาใชไดอยางเหมาะสม

ทันสมัย และเขาใจบทบาทหนาที่ ใหความรูทางสื่อตาง ๆ เผยแพร กับสภาวะปจจุบัน

ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ ความรูดานประชาธิปไตย 2. ทุกคนรูสิทธิและหนาที่

เปนการรณรงคใหประชาชนรูจัก ดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ของตนเอง จะทําใหการ

ใชสิทธิและรักษาสิทธิของตนเอง หรือสงเสริมอาชีพ หรือ อยูรวมกันในสังคมเปนไป

ตลอดจนไดรับความรู ดานสังคม ดานสาธารณสุข เชน การแกไข อยางสันติ

 เศรษฐกิจ การเมือง สาธารณสุข ปญหายาเสพติด ฯลฯ เปนตน 3. ประชาชนจะปฏิบัติตน

 และมีความรูในการประกอบอาชีพ ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย

4. ประชาชนมีความรู
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งบประมาณและที่มา



ในการประกอบอาชีพ

5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

สงเสริมเพิ่มพูนความรูสูชุมชน 5. ประชาชนสามารถนํา

 (ตอ) ความรูที่ไดรับไปปรับใช

ในชีวิตประจําวันไดอยาง

เหมาะสม

3 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน ดําเนินการประชาสัมพันธ 500,000 500,000 500,000 ประชาชนในชุมชน กองกิจการสภาฯ

ดานการเมืองการปกครอง ในชุมชนรับรูขาวสารการเมือง การจัดทําสื่อตาง ๆ 1 1 1 มีความรู ความเขาใจใน

และกฏหมายสูประชาชน การปกครองหรือการแกไข เพื่อประชาสัมพันธ เชน เรื่องของสิทธิหนาที่  รวมถึง

ปญหายาเสพติดและความรู จัดทําหนังสือ แผนพับ ใบปลิว กฏหมายสําหรับประชาชน

ในเรื่องของกฏหมายสําหรับ โปสเตอร ฯลฯ เบื้องตน

ประชาชน

4 ฝกอบรมกลุมสตรีในดานสงเสริม เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหสตรี ดําเนินการฝกอบรมสัมมนา 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สตรีในชุมชน มีอาชีพและ กองกิจการสภาฯ

อาชีพ มีบทบาทในชุมชน มีอาชีพและ กลุมสตรีในการสงเสริมอาชีพ 1 1 1 มีรายไดเพิ่มขึ้นในครัวเรือน

มีรายไดเพิ่มขึ้นในครัวเรือน เชน หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผา

หลักสูตรการนวดแผนโบราณ

หลักสูตรการทําอาหาร ฯลฯ

จาก 22 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ

งบประมาณและที่มา



5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน อบรมลูกเสือชาวบาน ในพื้นที่ อบรมลูกเสือชาวบาน ในพื้นที่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ประชาชนโดยเฉพาะลูกเสือ กองการศึกษาฯ

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใน 22 อําเภอ จังหวัดเชียงใหม ใน 22 อําเภอ 1 1 1 ชาวบานรูจักพัฒนาตนเอง

2 กิ่งอําเภอ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 2 กิ่งอําเภอ อําเภอละ 1 รุน สังคม ชุมชน ในการที่จะมี

1. การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน สวนรวมในการพัฒนา

2. การฝกทบทวนลูกเสือชาวบาน ประเทศชาติตอไป และ

3. การประชุม สัมมนาผูบริหาร เสริมสรางความสามัคคี

และผูเกี่ยวของกับกิจการลูกเสือ ของลูกเสือชาวบาน

ชาวบาน รวมถึงการเผยแพรกิจกรรม

4. การฝกอบรมหลักสูตรวิทยากร สูชุมชนอยางมีคุณภาพ

ลูกเสือชาวบาน

5. งานชุมนุมลูกเสือชาวบาน

จังหวัดเชียงใหม

6. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงพระชมนมายุ 80 พรรษา

7. การฝกอบรมผูนําลูกเสือชาวบาน

8. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

งบประมาณและที่มา
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุมอําเภอ 960,000 - - ทําใหหนวยงานราชการ กองชาง

อําเภอไชยปราการ 1 มีสถานที่ในการจัดอบรม

สัมมนา

7 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุมอําเภอเมือง 1,500,000 - - ทําใหหนวยงานราชการ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนและ

ราชการตลอดทั้งเอกชน ประชาชนอําเภอเมือง

อําเภอเมือง มีสถานที่ในการจัดอบรม

สัมมนา

8 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุมอําเภอหางดง 1,500,000 - - ทําใหหนวยงานราชการ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนและ

ราชการตลอดทั้งเอกชน ประชาชนอําเภอหางดง

อําเภอหางดง มีสถานที่ในการจัดอบรม

สัมมนา

งบประมาณและที่มา
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงและตอเติมหอประชุม 389,000 - - ทําใหหนวยงานราชการ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภออมกอย 1 ทั้งภาครัฐและเอกชนและ

ราชการตลอดทั้งเอกชน ประชาชนอําเภออมกอย

อําเภออมกอย มีสถานที่ในการจัดอบรม

สัมมนา

งบประมาณและที่มา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใหการปฏิบัติงานของ ซอมแซมอาคารอเนกประสงค 474,900 - - ผูรับบริการไดรับความ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานและอาคารเรือนนอน สถานสงเคราะหมีประสิทธิภาพ และกายภาพบําบัด ของสถาน- 1 สะดวกมีคุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห

ผูรับบริการของสถานสงเคราะหคนชรา มีสภาวะแวดลอมที่ดี มีความ สงเคราะหคนชรา ที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย คนชราวัยทองฯ)

บานวัยทองนิเวศน เหมาะสมสะดวกสําหรับ ตามเกณฑมาตรฐาน กองชาง

ผูรับบริการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนผูมาเยี่ยมเยือน

ของขาราชการ ผูรับบริการไดรับความ

สะดวกยิ่งขึ้น

2 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาบานพัก เพื่อใหเปนสถานที่พักผอน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 128,800 - - สถานสงเคราะหฯมีบริเวณ สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุ กลุมที่ 2 สถานสงเคราะหคนชรา ของผูสูงอายุและผูมาเยี่ยมเยือน หนาบานพักผูสูงอายุ กลุมที่ 2 1 พื้นที่สวยงามเปนที่พึงพอใจ (สถานสงเคราะห

บานวัยทองนิเวศน เกิดความพึงพอใจ โดยตกแตงดอกไมพรอม ของผูสูงอายุและผูที่มา คนชราวัยทองฯ)

ปลูกหญาหนาบานพักผูสูงอายุ เยี่ยมเยือน กองชาง

3 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาบานพัก เพื่อใหเปนสถานที่พักผอน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 93,000 - - สถานสงเคราะหฯ มีบริเวณ สํานักปลัดฯ

ผูสูงอายุ กลุมที่ 3 สถานสงเคราะหคนชรา ของผูสูงอายุและผูมาเยี่ยมเยือน หนาบานพักผูสูงอายุ กลุมที่ 3 1 พื้นที่สวยงามเปนที่พึงพอใจ (สถานสงเคราะห

บานวัยทองนิเวศน เกิดความพึงพอใจ โดยตกแตงดอกไมพรอม ของผูสูงอายุและผูที่มา คนชราวัยทองฯ)

ปลูกหญาหนาบานพักผูสูงอายุ เยี่ยมเยือน กองชาง

งบประมาณและที่มา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 ซอมแซมอาคารเรือนนอน เพื่อใหอาคารเรือนนอนมี ซอมแซมอาคารเรือนนอน 2,200,000 - - อาคารเรือนนอนมีสภาพ สํานักปลัดฯ

ผูรับบริการสถานสงเคราะหคนชรา สภาพใชงานไดดี ผูรับบริการจํานวน 1 หลัง 1 สภาพใชงานไดดี (วัยทองฯ)

บานวัยทองนิเวศน กองชาง

5 เจาะบอบาดาลพรอมถังกรอง เพื่อใหผูสูงอายุประเภทพิเศษ เจาะบอบาดาลพรอมถังกรอง 2,000,000 - - ผูสูงอายุมีน้ําใชอยางสะดวก สํานักปลัดฯ

และงานวางทอระบบประปา มีน้ําใช และงานวางทอระบบประปา 1 (วัยทองฯ)

สถานสงเคราะหคนชราบานวัยทองฯ กองชาง

6 กอสรางปายโครงการบานพัก เพื่อเปนการแสดงที่ตั้งและ กอสรางปายโครงการบานพัก 145,000 - - หนวยงานไดรับการ สํานักปลัดฯ

คนชราวัยทองนิเวศน ประชาสัมพันธหนวยงาน คนชราวัยทองนิเวศน 1 ประชาสัมพันธเปนที่ (วัยทองฯ)

ตลอดจนตนสังกัด รูจักแกผูมาเยี่ยมเยียน กองชาง

7 กอสรางลานตากผา คสล. เพื่อใหผูรับบริการไดรับ กอสรางลานตากผา คสล. 132,600 - - ผูรับบริการมีความสะดวก สํานักปลัดฯ

สถานสงเคราะหคนชราบานวัยทองฯ ความสะดวกในการตากผา 1 ในการดําเนินชีวิต (วัยทองฯ)

กองชาง

8 กอสรางสนามเปตองพรอม เพื่อใหผูรับบริการมีสนามเปตอง กอสรางสนามเปตองพรอม 157,500 - - มีสนามเปตองใช สํานักปลัดฯ

ศาลาผูชม สถานสงเคราะหคนชรา ใชในการเลนกีฬา ศาลาผูชม 1 ในการเลนกีฬา (วัยทองฯ)

บานวัยทองฯ กองชาง

งบประมาณและที่มา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณขอบถนน เพื่อใหบริเวณโดยรอบของ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 200,000 - - บริเวณโดยรอบ สํานักปลัดฯ

ภายในสถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหคนชราวัยทอง- ขอบถนนภายในสถานสงเคราะห 1 สถานสงเคราะหคนชรา (สถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน นิเวศน มีบรรยากาศนาพักอาศัย คนชราวัยทองนิเวศนโดยตกแตง มีความรมรื่นนาพักอาศัย คนชราวัยทองฯ)

ไมดอกไมประดับ ปลูกตนไม กองชาง

พรอมปลูกหญา ระยะ 100 เมตร

10 กอสรางงานวางทอ คสล. เพื่อมิใหน้ํากัดเซาะขางถนน กอสรางงานวางทอ คสล. 80,000 - - ถนนไมไดรับความเสียหาย สํานักปลัดฯ

พรอมรางระบายน้ําทางเขา พังเสียหาย พรอมรางระบายน้ําทางเขา 1 และมีทางระบายน้ํา (สถานสงเคราะห

ออกบานปฏิบัติธรรม ออกบานปฏิบัติธรรม คนชราวัยทองฯ)

สถานสงเคราะหคนชราบานวัยทองฯ กองชาง

11 กอสรางถนน คสล. ทางเขาออก เพื่อใหเกิดความสะดวก กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม. 113,000 - - ผูสูงอายุไดรับความ สํานักปลัดฯ

บานพักผูสูงอายุ กลุมที่ 1 ในการรับ-สง ผูสูงอายุในกรณี  ยาว 80 ม. ทางเขาออก 1 สะดวกสบายในกรณี (สถานสงเคราะห

สถานสงเคราะหคนชราบานวัยทองฯ เจ็บปวย บานพักผูสูงอายุ กลุมที่ 1 เจ็บปวย คนชราวัยทองฯ)

กองชาง

งบประมาณและที่มา



5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางถนน คสล. ทางเขาออก เพื่อใหเกิดความสะดวก กอสรางถนน คสล. 95,000 - - ผูสูงอายุไดรับความ สํานักปลัดฯ

บานพักผูสูงอายุ กลุมที่ 3 ในการรับ-สงผูสูงอายุ ในกรณี กวาง 3 เมตร ยาว 67 เมตร 1 สะดวกสบายในกรณี (สถานสงเคราะห

สถานสงเคราะหคนชราบานวัยทองฯ เจ็บปวย ทางเขาออกบานพักผูสูงอายุ เจ็บปวย คนชราวัยทองฯ)

กลุมที่ 3 กองชาง

13 กอสรางอาคารผูปวยสถานสงเคราะห เพื่อจัดเตรียมสถานที่ใหเพียงพอ กอสรางอาคารผูปวยภายใน 3,500,000 - - ผูรับบริการที่เจ็บปวย สํานักปลัดฯ

คนชราวัยทองนิเวศน กับผูรับบริการที่เจ็บปวย สถานสงเคราะหคนชรา 1 ไดรับการดูแลจากพยาบาล (สถานสงเคราะห

ไมสามารถอยูรวมกับผูรับบริการ วัยทองนิเวศน ไดอยางดีตามมาตรฐาน คนชราวัยทองฯ)

ปกติได จําเปนที่จะตองดูแล กองชาง

อยางใกลชิด

งบประมาณและที่มา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

14 สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนิน ดําเนินงานของสถานสงเคราะห 1 1 1 สถานสงเคราะห สํานักปลัดฯ

สถานสงเคราะหคนชรา กิจการตาง ๆ ของสถานสงเคราะห บานวัยทองฯ ดังตอไปนี้ สามารถดําเนินงานตาม (สถานสงเคราะห

(บานวัยทองนิเวศน) 1)กิจกรรมอาชีวบําบัด 86,000 86,000 86,000 วัตถุประสงคและคนชรา คนชราวัยทองฯ)

2)กิจกรรมออกกําลังกาย 38,000 38,000 38,000 ไดรับบริการที่ดี

3)กิจกรรมกีฬา 30,000 30,000 30,000

4)กิจกรรมบําบัดฟนฟูรางกาย 30,500 30,500 30,500

สติปญญา

5)กิจกรรมปฏิบัติธรรมชําระใจ 10,000 10,000 10,000

6)กิจกรรมอนุรักษและพัฒนา 100,000 100,000 100,000

สิ่งแวดลอม

7)กิจกรรมวันสําคัญ 50,000 50,000 50,000

8)กิจกรรมทัศนศึกษา 100,000 100,000 100,000

งบประมาณและที่มา



5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

15 สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ สนับสนุนและสงเสริม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ สํานักปลัดฯ

ในจังหวัดเชียงใหม ในรูปแบบตาง ๆ การดําเนินงานของชมรม 1 1 1 ที่ดีขึ้นและชมรมฯ 

ผูสูงอายุอําเภอตาง ๆ ในจังหวัด มีความเขมแข็ง

เชียงใหม จํานวน 24 ชมรม

16 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของ 1.เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขใน 1. พัฒนาระบบการบริการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ทําใหคนชราได สํานักปลัดฯ

สถานสงเคราะหคนชรา สถานสงเคราะหคนชราใหเจริญ ดานการรักษาพยาบาล 1 1 1 รับบริการดูแลดานสุขภาพ (สถานสงเคราะห

กาวหนา ทั้งในดานการบริการและ 2. ใหความรูดานการดูแลสุขภาพ อยางครอบคลุมและทั่วถึง คนชราวัยทองฯ)

การบริหาร อนามัยเกคนชราในบานวัยทอง 2. สถานสงเคราะหคนชรา

2. เพื่อปรับปรุงและสนับสนุน 3. จัดการฝกอบรมเจาหนาที่ และเจาหนาที่มีการพัฒนา

การเพิ่มขีดความสามารถและ สถานสงเคราะหดานสาธารณสุข ที่ดีขึ้น

คุณภาพของการบริการ ตลอดจนการศึกษาดูงาน เพื่อให

3. พัฒนาหลักการและวิธีการ สามารถบริการสาธารณสุขแก

สนับสนุนคนชราใหเกิดความ คนชราในบานวัยทองนิเวศน

งบประมาณและที่มา
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รวมมือรวมแรงรวมใจในการพัฒนา ใหมีประสิทธิภาพ

ตนเอง

5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

17 อบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 1. เพื่ออบรมใหความรูฝกทักษะ มีอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 480,000 480,000 480,000 ผูสูงอายุที่ชวยเหลือ (สํานักปลัดฯ)

" เพื่อนชวยเพื่อน " และสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 2,160 คน 1 1 1 ตนเองไมได พิการและ รวมกับ

ใหแกผูสูงอายุและบุคลากรที่ ขาดคนดูแลจะไดรับการ สํานักงาน

สมัครดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือ ดูแลและชวยเหลือใน สาธารณสุข 

ตนเองไมไดพิการหรืออยูคนเดียว การดําเนินชีวิตประจําวัน  จังหวัดเชียงใหม 

2. เพื่อชวยเหลือดูแลฟนฟูผูสูงอายุ ที่ดีขึ้น (ฝายสงเสริม

ที่ชวยเหลือตนเองไมไดและ สุขภาพ)

ผูสูงอายุที่ขาดผูดูแลใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

งบประมาณและที่มา



5.7  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา/ผูสูงอายุ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

18 การดูแลสุขภาพของบุคคลวัยทองและ สงเสริมและใหบริการ ชมรมผูสูงอายุ 24 อําเภอ 250,000 250,000 250,000 เพื่อใหสอดคลองกับ สํานักปลัดฯ

วัยสูงอายุ การเรียนรูตาง ๆ ที่ใหผูสูงอายุ รวม 1,800 ชมรม 1 1 1 ปญหาความตองการของ รวมกับ

รูจักการปรับตัว การดูแลรักษา ผูสูงอายุ คือ สํานักงาน

สุขภาพอนามัย การปองกันโรค 1. ดานสุขภาพอนามัยและ สาธารณสุข 

และการออกกําลังกายที่ถูกตอง โภชนาการ จังหวัดเชียงใหม 

รวมทั้งใหมีความสามารถที่จะ 2. ดานสวัสดิการสังคม (ฝายสงเสริม

ดํารงชีวิตในบั้นปลายอยางมี 3. ดานการงานรายได สุขภาพ)

คุณคาและมีความสุข 4. ดานสังคม การศึกษา

วัฒนธรรมและจิตใจ

5. ดานวิจัยและพัฒนา

งบประมาณและที่มา
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5.8  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมศักยภาพของเยาวชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาผูนําเยาวชนแกไขปญหา 1. เพื่อกระตุนใหเยาวชนเกิด 1. จัดอบรมเยาวชน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม กองการศึกษาฯ

ยาเสพติด ความตระหนักตอปญหายาเสพติด ในจังหวัดเชียงใหม เพื่อรวม 1 1 1 มีความเขมแข็งและสามารถ

2. เพื่อสรางเสริมในการพัฒนา คนหาและวิเคราะหสรุป แกไขปญหายาเสพติด

เยาวชนใหเปนผูนําที่ดีในอนาคต ปญหายาเสพติดและแนวทาง ไดอยางเบ็ดเสร็จ

และมีจิตสํานึกที่ดีในอนาคต การแกไข

2. สรางพลังเครือขายเยาวชน

ในการตอตางยาเสพติด

งบประมาณและที่มา
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ดานการพัฒนาการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี



6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ฝกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 1. เพื่อใหขาราชการและ ฝกอบรมและสัมมนา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขาราชการและลูกจางประจํา สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจําไดศึกษาดูงาน พัฒนาประสิทธิภาพ 1 1 1 มีโลกทัศนใหม ๆ

และลูกจางประจํา นอกสถานที่ ขาราชการและลูกจาง จากการเรียนรูการศึกษาดูงาน

2. เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ของ อบจ.เชียงใหม สถานที่ตาง ๆ และสามารถ

ในการสงขาราชการและ นําแนวคิดใหม ๆ มาใชสําหรับ

ลูกจางประจําไปฝกอบรม การพัฒนางานในหนาที่

สัมมนาที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น ที่รับผิดชอบทําใหงาน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 สงบุคคลากรศึกษาตอ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร สงบุคลากรขององคกร 1,920,000 1,920,000 1,920,000 บุคลากรขององคกรมีความรู สํานักปลัดฯ

ระดับปริญญาโท ใหมีความรูความสามารถ เขาศึกษาตอระดับปริญญาโท 1 1 1 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานไดอยางมี จํานวน 16 คน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน นําความรูมาพัฒนาทองถิ่น

ตอการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา



6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 สงบุคคลากรศึกษาตอระดับ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร สงบุคลากรขององคกร 528,000 528,000 528,000 บุคลากรขององคกรมีความรู สํานักปลัดฯ

ปริญญาตรี ใหมีความรูความสามารถ เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 1 1 1 ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานไดอยางมี จํานวน 16 คน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน นําความรูมาพัฒนาทองถิ่น

ตอการพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดขึ้น

4 ฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ขาราชการทองถิ่นระดับ 50,000 50,000 50,000 การทํางานมีมาตรฐานชัดเจน สํานักปลัดฯ

ภาวะผูนําสําหรับหัวหนางาน การทํางาน การประสานงาน หัวหนางาน ระดับ 3 ขึ้นไป 1 1 1 สามารถวัดได สามารถปรับปรุง

ทั้งภายนอกและภายในองคกร ขององคกรปกครองสวน คุณภาพของงานไดอยางตอเนื่อง

ทองถิ่น ป ละ 1 รุน ๆละ ทําใหมาตรฐานของงานดีขึ้น

50  คน ตามลําดับ

5 ฝกอบรมหลักสูตร ความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูทางดานระเบียบ ผูบริหาร ขาราชการ 200,000 200,000 200,000 เจาหนาที่ของ อปท. สามารถ สํานักปลัดฯ

ระเบียบงานขององคกรปกครอง ปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล พนักงาน ลูกจางของ 1 1 1 นําความรูที่ไดไปใชในการ

สวนทองถิ่น ทองถิ่นและระเบียบกฏหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุด

ของอปท. ปละ  1  รุน ๆ ละ 60 คน

6 ฝกอบรม หลักสูตรกลยุทธการบริหาร เพื่อเพิ่มทักษะการนําความรูและ บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

คนสูความสําเร็จ เทคนิคไปสูการปฏิบัติไดอยาง สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 นําความรูที่ไดไปประยุกต

สัมฤทธิ์ผล รุนละ 60 คน ใชในการทํางานใหเกิด
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งบประมาณและที่มา



ประโยชนสูงสุด

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียน เพื่อใหความรูแกบุคลากร บุคลากรขององคกรปกครอง 80,000 80,000 80,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

โครงการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 นําหลักการและวิธีปฏิบัติ

ในดานการบริหารจัดการ 50  คน ไปใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ

8 ฝกอบรมหลักสูตร การประเมินผล เพื่อใหความรูแกบุคลากร บุคลากรขององคกรปกครอง 80,000 80,000 80,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 นําหลักการและวิธีปฏิบัติ

ในดานการประเมินผล 50 คน ไปใชในการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน

9 ฝกอบรมหลักสูตร การประเมิน เพื่อใหบุคลากรองคกรปกครอง บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

คุณภาพภายใน สวนทองถิ่นสามารถพัฒนา สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 นําหลักการและเทคนิคไป

วางแผนคุณภาพการดําเนินงาน 50  คน ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ภายในองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

10 ฝกอบรมหลักสูตรการใชหลัก เพื่อใหความรูแกบุคลากร บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

มนุษยสัมพันธพัฒนาคนพัฒนางาน องคปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 สรางความเชื่อมั่นและนํา

ในการสรางความเชื่อมั่นและ 50  คน ความรูเขามาบูรณาการ

สามารถนําความรูมาปฏิบัติ ในการปฏิบัติหนาที่ใหกาวทัน

งบประมาณและที่มา



หนาที่ไดทันสถานการณปจจุบัน สถานการณปจจุบัน

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ฝกอบรมหลักสูตร การสรางแรงจูงใจ เพื่อเสริมสรางทักษะทางดาน บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

ในการทํางาน มนุษยสัมพันธในการทํางาน สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 สรางความเชื่อมั่นและนํา

และการประสานงานรวมกัน 50  คน ความรูเขามาบูรณาการ

ในการปฏิบัติหนาที่ใหกาวทัน

สถานการณปจจุบัน

12 ฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร เพื่อใหบุคลากรขององคกร บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 1. บุคคลากรขององคกรปกครอง สํานักปลัดฯ

ความเสี่ยง ปกครองสวนทองถิ่น มีความรู สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 สวนทองถิ่นมีความรูความเขาใจ 

ความเขาใจ และเทคนิคในการ 50  คน และไดทักษะในการคิดและการ

นําเสนอ และการแกไขเปลี่ยน ตัดสินใจเพื่อแกไขปญหา

แปลงตามสถานการณที่เกิดขึ้น ไดอยางเปนระบบยิ่งขึ้น

2. ผูเขารับการอบรมไดเทคนิค 

แนวทาง และหลักการสําหรับใช

วิเคราะหและประเมิน

สถานการณรวมถึงสามารถ

เลือกทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

ไดอยางเปนระบบยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา
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6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ฝกอบรม หลักสูตรการวางแผนงาน เพื่อใหบุคลากรขององคกร บุคลากรขององคกรปกครอง 80,000 80,000 80,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

พัฒนาชุมชน และสิ่งแวดลอมอยาง ปกครองสวนทองถิ่นไดมีความรู สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 นําหลักการและเทคนิคไป

มีสวนรวม และความเขาใจในสภาพ 50  คน ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อ

ประสานงานกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

14 ฝกอบรม หลักสูตร การสอนงาน เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 เกิดทักษะ และสามารถนํา สํานักปลัดฯ

และการมอบหมายงาน ไดตระหนักถึงความสําคัญ สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 ไปประยุกตใชในการสอนงาน

ของการถายทอดความรูวาเปน 50  คน ของตนใหแกผูอื่นได

วิธีการที่จะนําไปสูการพัฒนาคน อยางมีประสิทธิภาพ

และองคกร

15 ฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคการ เพื่อใหบุคลากรขององคกร บุคลากรขององคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 บุคลากรขององคกรปกครอง สํานักปลัดฯ

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ปกครองสวนทองถิ่นมีความรู สวนทองถิ่น จํานวน 1 รุน 1 1 1 สวนทองถิ่น สามารถพัฒนา

ความเขาใจและทําใหมี 50  คน ตนเองใหมีความรู และ

การพัฒนาตนเอง ในการ สามารถนําไปใชในการปฏิบัติ

ประสานงานสื่อสารไดอยางมี หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา



6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

16 ฝกอบรม หลักสูตร การบริหาร เพื่อใหบุคลากรขององคกร บุคลากรองคกรปกครอง 50,000 50,000 50,000 สามารถลดความขัดแยง สํานักปลัดฯ

ความขัดแยงอยางสรางสรรค ไดมีการพัฒนาทักษะ ทัศนะคติ สวนทองถิ่นทุกระดับ 1 1 1 ภายในองคกร  ทําใหเกิดทักษะ 

ความคิด พฤติกรรมของมนุษย จํานวน 1 รุน  50   คน และทัศนะคติที่ดีรวมกัน

ในองคกร

17 ฝกอบรม หลักสูตร การบริหารจัด เพื่อใหความรูแกบุคลากรของ บุคลากรองคกรปกครอง 110,000 110,000 110,000 บุคลากรของ อปท.สามารถ สํานักปลัดฯ

การองคความรู (Knowledge ของปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่นทุกระดับ 1 1 1 สรางความเชื่อมั่นและนํา

management) ในการสรางความเชื่อมั่นและ จํานวน 1 รุน  50   คน ความรูเขามาบูรณาการใน

สามารถนําความรูมาปฏิบัติ การปฏิบัติหนาที่ใหกาวทัน

หนาที่ไดทันสถานการณปจจุบัน สถานการณปจจุบัน

18 ฝกอบรมสัมนาสมาชิกสภาองคการ เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ ฝกอบรมสัมมนาสมาชิกสภา 1,300,000 1,300,000 1,300,000 สมาชิกสภาองคการบริหาร กองกิจการสภาฯ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัด 1 1 1 สวนจังหวัดเชียงใหม

และผูบริหาร สวนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม และผูบริหาร และผูบริหารเขาใจบทบาท

และผูบริหาร หรือการเขารับการศึกษา หนาที่ของตนเอง 

หลักสูตรตาง ๆ ของ และยึดสวนรวมเปนหลัก

งบประมาณและที่มา
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กรมสงเสริมการปกครอง ในการพัฒนาโดยมุงความ

ทองถิ่น อยูดีมีสุขของประชาชน

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

19 เสริมสรางวิสัยทัศนของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรขององคกร จัดทัศนศึกษาดูงาน 900,000 900,000 900,000 บุคลากรขององคกรปกครอง กองแผนฯ

ทองถิ่นของ อปท.จังหวัดเชียงใหม ปกครองสวนทองถิ่นมีวิสัยทัศน กระบวนการจัดทําแผน 1 1 1 สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ในการทํางานโดยนํา พัฒนาทองถิ่นและการจัดทํา การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

ประสบการณและความรูที่ แผนพัฒนา  การจัดทํา สามารถนําความรู 

ไดรับมาพัฒนาและแกไข งบประมาณ การติดตาม ความสามารถนําไปปรับใชกับ

ปญหาการวางแผนพัฒนา และประเมินผล ตลอดจน การทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหมได การนําเทคโนโลยีมา เพิ่มมากขึ้น

ประยุกตใชในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่นใน

จังหวัดตางๆ  แกบุคลากร

ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น จํานวน 120 คน

งบประมาณและที่มา



6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

20 ฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนความรู ผูบริหารทองถิ่น บุคลากร 600,000 600,000 600,000 บุคลากรขององคกรปกครอง กองแผนฯ

ผูบริหารทองถิ่นและบุคลากร ความเขาใจทักษะ การติดตาม ขององคกรปกครอง 1 1 1 สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประเมินผลแผนพัฒนา สวนทองถิ่นจังหวัด เกิดความรู ความเขาใจ มีทักษะ

จังหวัดเชียงใหมในการติดตาม ทองถิ่นแกบุคลากรของ เชียงใหม จํานวน  350  คน สามารถนําไปใช

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการติดตาม

จังหวัดเชียงใหม ประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่นของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ

21 จัดฝกอบรมสัมมนาเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูของเจาหนาที่ เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ 900,000 - - เจาหนาที่และผูที่เกี่ยวของ กองแผนฯ

ผูที่เกี่ยวของหลักในการจัดทํา และผูที่เกี่ยวของในการจัดทํา ในการจัดทําแผนพัฒนาของ 1 กับการจัดทําแผนพัฒนาของ

แผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อบูรณาการ แผนพัฒนาองคกรปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวน สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม สามารถนําความรูที่ไดรับ

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ใหเขาใจถึงการบูรณาการแผน จํานวน 1  รุน  360 คน ไปปรับใชในการจัดทําแผน

พัฒนาขององคกรปกครองสวน พัฒนาองคกรของตนเองได

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมทุกระดับ อยางมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

 - 282 -

 - 281 -



ใหประสานสอดคลองกัน

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

22 จัดตั้งศูนยขอมูลเทคโนโลยี 1. เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน จัดตั้งศูนยขอมูลเทคโนโลยี 1,000,000 - - มีศูนยขอมูลเทคโนโลยี กองแผนฯ

สารสนเทศทองถิ่นขององคการ ตางๆ  ขององคกรปกครอง สารสนเทศจังหวัดเชียงใหม 1 สารสนเทศขององคกร

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แหง ปกครองสวนทองถิ่น

สําหรับใชในการจัดทําแผน จังหวัดเชียงใหม ที่มี

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ ความทันสมัย ซึ่งหนวยงาน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกภาคสวน ประชาชนผูสนใจ

จังหวัดเชียงใหมในภาพรวม สามารถเขามาคนควาศึกษา

2. เปนศูนยการเรียนรูของ เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทํา

จังหวัดเชียงใหมในการคนควา แผนพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี

เกี่ยวกับ อปท.จังหวัดเชียงใหม ประสิทธิภาพ

3. เปนเครือขายความรู

ความรวมมือขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการแลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนา

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา



4. เพื่อประชาสัมพันธการ

ดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด

เชียงใหมแกประชาชนผูที่สนใจ

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

23 จัดทําระบบสารสนเทศ 1. เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ 1. จัดทําระบบสารสนเทศ 3,000,000      - - อบจ.เชียงใหม มีระบบ กองแผนฯ

เพื่อการบริหารจัดการของ ในปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 1 สารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อใชเปนเครื่องมือชวย 2. จัดทําระบบสารสนเทศ วางแผนเพื่อแกไขปญหาตางๆ  

ในการตัดสินใจใหกับผูบริหาร เพื่อผูบริหารระดับสูง(EIS) เพื่อใหสามารถตอบสนอง

3. เพื่อใหมีฐานขอมูลเชื่อมโยง 3. จัดหาคอมพิวเตอร ความตองการของทองถิ่น

เครือขายภายในองคกร และอุปกรณที่เหมาะสม ไดอยางมีประสิทธิภาพ

กับระบบสารสนเทศ

24 พัฒนาเว็บไซตทางการบริหารจัดการ 1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตที่สามารถ 1. สํารวจความตองการและ 900,000 - - 1. มีเว็บไซตที่สามารถ กองแผนฯ

จัดเก็บและรวบรวมขอมูลของ บริการของ อบจ.เชียงใหม 1 จัดเก็บและรวบรวมขอมูลของ

หนวยงานตาง ๆ ภายใน อบจ. 2. รวบรวมแบบฟอรม หนวยงานตาง ๆ ภายใน อบจ.

ที่จัดทําขึ้นเพื่อลดเวลาและ เอกสารสําคัญของ อบจ. ที่จัดทําขึ้นเพื่อลดเวลาและ

ขั้นตอนในการทํางาน และคํารองตาง ๆ ขั้นตอนในการทํางาน

2. เพื่อเปนเครื่องมือในการ 3. จัดหาซอฟแวรที่จําเปน 2. เปนเครื่องมือในการสนับสนุน
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สนับสนุนการบริหารจัดการ ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการของ อบจ.ชม

ของ อบจ.เชียงใหม 4) จัดทํารูปแบบการนําเสนอ

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

พัฒนาเว็บไซตทางการบริหารจัดการ 3. เพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุน 5) พัฒนาสื่ออิเลกทรอนิกส 3. เปนเครื่องมือสนับสนุน

 (ตอ) การเรียนรูใหแกเจาหนาที่ของ ตามรูปแบบที่กําหนด การเรียนรูใหแกเจาหนาที่ของ

อบจ.เชียงใหม อบจ.เชียงใหม

4. เพื่อเปนตนแบบของการพัฒนา 4. เปนตนแบบของการพัฒนา

ฐานขอมูลและเสริมการใหบริการ ฐานขอมูลและเสริมการใหบริการ

ประชาชนผานระบบเครือขาย ประชาชนผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ต

25 วิจัยและพัฒนาฐานขอมูล 1. เพื่อศึกษากระบวนการ 1. จัดประชุมเพื่อสํารวจ 500,000 500,000 - 1. ฐานขอมูลที่มีชีวิต กองแผน

ทางการคลังเพื่อการตัดสินใจ พัฒนาฐานขอมูลการบริหาร ความตองการฐานขอมูล 1 1 เปลี่ยนแปลงตามการตัดสินใจ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม การคลังของ อบจ.เชียงใหม ทางการคลังเพื่อการตัดสินใจ ของ อบจ.เชียงใหม

โดยใชวิธีเรียนรูรวมกันระหวาง สํารวจรูปแบบรายงานและ 2. เจาหนาที่ของ อบจ.

นักวิจัยและเจาหนาที่การคลัง จัดทํารายงานกระบวนการ เชียงใหม มีทักษะการประยุกต
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ของ อบจ.เชียงใหม ตัดสินใจการบริหารการคลัง ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกร ของ อบจ.เชียงใหม เพื่อการบริหารการคลังได

ในการพัฒนาฐานขอมูลและ  2.  ออกแบบรายงาน อยางมีประสิทธิภาพ

ใชขอมูลเพื่อการบริหารการคลัง การบริหารการคลัง

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

วิจัยและพัฒนาฐานขอมูล 3. เพื่อเพิ่มทักษะการประยุกตใช 3. จัดทํารายงานความกาวหนา 3. การเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ทางการคลังเพื่อการตัดสินใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1 ทํางานที่เกิดจากการใชขอมูล

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ของ อบจ.เชียงใหม ใหวิเคราะห 4. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี สารสนเทศรวมถึงการประยุกต

(ตอ) ขอมูลกับกระบวนการตัดสินใจ การบริหารการคลังที่สําคัญ ใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ

การบริหารการคลังทั้ง 6 ระบบ 5. จัดทํารายงานโครงสราง ของผูบริหารและเจาหนาที่ของ 

งานคลังที่สําคัญ ไดแก ขอมูลที่จําเปนสําหรับ อบจ.เชียงใหมที่ดีขึ้น

ระบบงบประมาณ  ระบบการเงิน การบริหารการคลัง 4. มีระบบการประเมิน

ระบบบัญชี  ระบบพัสดุ ระบบ ทั้ง  6 ระบบ ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร

ควบคุมภายในและระบบ 6. จัดทํารายงานความกาวหนา ของ อบจ.เชียงใหม

ตรวจสอบและระบบประเมินผล ครั้งที่ 2 5. สามารถสรางนักวิจัยและ

7. จัดสัมมนาระดมความ พัฒนาไดจํานวนหนึ่ง

คิดเห็น

8. อบรมการใชโปรแกรม
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ประยุกตสํานักงานสําเร็จรูป

ในการพัฒนาและวิเคราะห

ฐานขอมูล

9. จัดทํารายงานสรุปโครงการ

10. จัดหาครุภัณฑ อุปกรณอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการจัดทําฐานขอมูลฯ

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

26 พัฒนาเว็บไซตทางการคลัง 1. เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยง 1. จัดหาซอฟแวรที่จําเปน 1,500,000 - - 1. ฐานขอมูลการบริหาร กองแผนฯ

ฐานขอมูลการบริหารงานคลัง ในการปฏิบัติงาน 1 งานคลังตาง ๆ มีการเชื่อมโยง

ตาง ๆ เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับ 2. จัดทําเวปไซตเพื่อจัดเก็บ สนับสนุน เพื่อใหเจาหนาที่

ขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน ขอมูลตามฐานขอมูล ไดรับขอมูลที่ถูกตองและ

2. เพื่อพัฒนาการจัดเก็บขอมูล ประเภทตาง ๆ เปนปจจุบัน

และแสดงผลของระบบการ 3. จัดทําเวปไซตเพื่อแสดงผล 2. มีการพัฒนาการจัดเก็บ

บริหารงานคลังทั้ง 6 ระบบ ตามฐานขอมูลประเภทตาง ๆ ขอมูลและแสดงผลของระบบการ

3. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร บริหารงานคลังทั้ง 6 ระบบ

และซอฟแวรที่เหมาะสมสําหรับ และซอฟแวรที่เหมาะสม 3. มีเครื่องคอมพิวเตอร

การพัฒนาเว็บไซต กับการพัฒนาเว็บไซต และซอฟแวรที่เหมาะสม

สําหรับการพัฒนาเว็บไซต
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6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

27 คาใชจายในการบริการพื้นที่จัดเก็บ 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 1. เชาพื้นที่จัดเก็บขอมูล 10,000 10,000 10,000 1. ประชาชนไดรับทราบ

เว็บไซตและฐานขอมูลของ ขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวน 1 1 1 ขอมูลขาวสารขององคการบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ขององคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม สวนจังหวัดเชียงใหมอยางสะดวก

(www.cm-pao.com) เชียงใหม 2. จดทะเบียนชื่อเว็บไซต รวดเร็วและเปนปจจุบัน

2. เปนการเพิ่มชองทางการติดตอ (www.cm-pao.com) 2. องคการบริหารสวนจังหวัด

สื่อสารกับประชาชน เชียงใหม มีพื้นที่จัดเก็บ

เว็บไซต (www.cm-pao.com)

28 ฝกอบรมขาราชการการใชโปรแกรม เพื่อฝกอบรมขาราชการ/เจาหนาที่ ขาราชการหนวยงานตาง ๆ - 100,000 -  ขาราชการสามารถเบิกจายเงิน กองคลัง

การเบิกจายงบประมาณตามระบบ ในแตละกองสังกัด อบจ.ชม. ภายใน อบจ.ชม. 1 งบประมาณไดอยางมี

ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่รับผิดชอบการเบิกจาย ที่รับผิดชอบการเบิกจาย ประสิทธิภาพ และใช

งบประมาณสามารถใชโปรแกรม งบประมาณ โปรแกรมอยางถูกตอง

ทํางานใหมีประสิทธิภาพ
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29 คาใชจายเกี่ยวกับตาบริการ 1. เพื่อเพิ่มประสิทิภาพในการ เพื่อใหมีระบบอินเตอรเน็ต 300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองแผนฯ

อินเตอรเน็ต ภายใน อบจ.เชียงใหม การปฏิบัติงาน แบบวงจรเชาลิสตไลน 1 1 1 มากยิ่งขึ้น

2. ประชาชนทั่วไปสามารถ (Corperate Leased Line)

ใชบริการทางดานอินเตอรเน็ต

ไดอยางสะดวกมีประสิทธิภาพ

6.1  แนวทางการพัฒนา  การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

30 ฝกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล เพิ่มเติมความรู ความเขาใจ ใหพนักงานขับเครื่องจักรกล 100,000 100,000 100,000 บุคลากรในหนวยงานเกิด กองชาง

และทักษะการควบคุม มีความรูความสามารถในการ 1 1 1 ความรูและทักษะในการ

เครื่องจักรกล การบํารุงรักษา ปฏิบัติงานอยางมี ปฏิบัติงาน

การแกไขขอขัดของตางๆ ประสิทธิภาพ จํานวน 78 คน

31 อบรมการสํารวจรังวัด บุคลากรเขาใจถึงขั้นตอน เพื่อนําความรูไปประยุกตใช 200,000 - - ทําใหการทํางานสํารวจ กองชาง

ดวยดาวเทียม GPS พื้นฐานและขั้นสูงของการทํางาน ในการทํางานไดอยางมี 1                    มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีการสํารวจ ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ระยะไกลและเทคโนโลยี

การสํารวจรังวัดดวยดาวเทียม 

GPS
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บ 1. จัดพิมพเอกสารและแผนพับ 100,000 100,000 100,000 1. อบจ. เชียงใหมสามารถ กองคลัง

 และพัฒนารายได รายได การพาณิชยใหมี ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธ 1.00                1                     1                    จัดเก็บรายไดเพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษี  ใหความรู สรางความเขาใจ 2.  ผูประกอบการมีความรูความ

ไดครบถวนถูกตองรวมถึง ใหแกประชาชนเกี่ยวกับภาษีบํารุง เขาใจขอบัญญัติฯ ทองถิ่นเพิ่ม

การประชาสัมพันธใหประชาชน  อบจ.  คาธรรมเนียม อบจ. 3.  ผูประกอบการเขาใจขั้นตอน

เขาใจและใหความรวมมือ การจดทะเบียนพาณิชย ตาง ๆ  ในการชําระภาษีและ

ในการเสียภาษีและคาธรรมเนียม 2. โฆษณาประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตาง ๆ

อบจ.เชียงใหม ตามสื่อ ตาง ๆ 4.  ประชาชนมีความรูความเขาใจ

3. จัดทําใบประกาศนียบัตร ดานทะเบียนพาณิชย

มอบใหแกผูประกอบที่ให 5.  ประชาชนมีความรูสึกมี

ความรวมมือในการชําระภาษีฯ สวนรวมในการชวยพัฒนาทองถิ่น

คาธรรมเนียม อบจ. 6.  ใหรางวัลหรือใบประกาศ

4. จัดรางวัลใหกับผูประกอบการ เกียรติคุณแกผูประกอบการ

   ที่ชําระภาษีฯ หรือใหความรวมมือ จะไดมีกําลังใจ และเปน

  กับ อบจ. และปฏิบัติตาม การจูงใจรวมมือกับทางราชการ

ขอบัญญัติ อบจ. ดีเดน

5. ออกสํารวจ ตรวจสอบ 

การชําระภาษีฯ คาธรรมเนียม

อบจ.
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     6.2  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
2 สงเสริมความรู และอบรม 1. เพื่อใหผูประกอบการโรงแรม อบรมสัมมนาผูประกอบการ 50,000 50,000 50,000 1. อบจ. มีรายไดเพิ่มขึ้น กองคลัง

สัมมนาใหความรูแกผูประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหมมีความรู โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 1 1 1 2. ผูประกอบการโรงแรมเขาใจ

โรงแรม ความเขาใจ ขอบัญญัติ อบจ. ประมาณ 200 แหง ถึงขอระเบียบที่ตองปฏิบัติ

เรื่องการชําระคาธรรมเนียม 3. สรางสัมพันธอันดีระหวาง

บํารุง อบจ. ประเภทโรงแรม หนวยราชการกับเอกชน

2. เพื่อสรางความสัมพันธและ 4. สรางความสะดวกใหกับ

ประสานความรวมมือระหวาง ผูประกอบการโรงแรม

ภาครัฐและเอกชน
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งบประมาณและที่มา
     6.2  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 1. เพื่อสงเสริมการปกครอง ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 70,000,000    14,000,000   14,000,000   1.สงเสริมการปกครอง สํานักปลัดฯ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการ ในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการเลือกตั้ง 1 1 1 ในระบอบประชาธิปไตย

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อสงเสริมใหประชาชน 1. นายกองคการบริหารสวน 2.ประชาชนเขามามีสวนรวม

เขามามีสวนรวมในการเลือก จังหวัดเชียงใหม ในการเลือกผูบริหาร/ตัวแทน

ผูบริหาร/ตัวแทนเขามาบริหาร 2. สมาชิกสภาองคการบริหารสวน เขามาบริหารทองถิ่น

ทองถิ่นของตนเอง จังหวัดเชียงใหม ของตนเอง

3. เพื่อใหไดผูบริหาร สมาชิก ตามที่กฎหมายกําหนด 3. ไดผูบริหาร  สมาชิกสภา

สภา อบจ.เชียงใหม เขามา (กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณี อบจ.เชียงใหม เขามาบริหาร

บริหารงานขององคการบริหาร แทนตําแหนงที่วาง) งานขององคการบริหารสวน

สวนจังหวัดเชียงใหม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม

กําหนด

งบประมาณและที่มา

 - 292 -



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 1.เพื่อสงเสริมการปกครอง ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 5,000,000 - - 1.สงเสริมการปกครอง สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภา 1 ในระบอบประชาธิปไตย

และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามที่ 2.เพื่อสงเสริมใหประชาชน ผูแทนราษฎร  สมาชิวุฒิสภาฯ 2.สงเสริมใหประชาชน

กฎหมายกําหนด เขามามีสวนรวมในการเลือก เขามามีสวนรวมในการเลือก

ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

ทําหนาที่เปนตัวแทนระดับชาติ ทําหนาที่เปนตัวแทนระดับชาติ

ในการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศ

3. เพื่อใหไดตัวแทนของ 3. ไดตัวแทนของประชาชน

ประชาชนเขาไปทํางานฝาย เขาไปทํางานฝายบริหาร

บริหาร และนิติบัญญัติ  และนิติบัญญัติระดับชาติ

ระดับชาติ

งบประมาณและที่มา



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 10,000,000    6,000,000     6,000,000     1. เฉลิมพระเกียรติพระบาท สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ รวมกับภาครัฐ เอกชนประชาชน 1 1 1 สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันสําคัญตาง ๆ สมเด็จพระนางเจา

และพระบรมวงศานุวงศ  อาทิการจัดกิจกรรมปลูกปา, พระบรมราชินีนาถและ

เนื่องในวโรกาสวันสําคัญตาง ๆ ปลูกตนไม ฯลฯ พระบรมวงศานุวงศ

2. เพื่อแสดงออกซึ่งความ เนื่องในวโรกาสวันสําคัญตาง ๆ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. เปนการแสดงออก

3. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม ซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบัน

รวมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน พระมหากษัตริย

ในการสรางความสามัคคี 3. สงเสริมการจัดกิจกรรม

ในหมูคณะ รวมกับภาครัฐ  เอกชน 

ประชาชนในการสราง

ความสามัคคีในหมูคณะ

งบประมาณและที่มา
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6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 ประสานการจัดทําแผนพัฒนา เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนา 1.จัดประชุมผูบริหารทองถิ่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทําใหการจัดทําแผนพัฒนา กองแผนฯ

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่เกี่ยวของจัดทํา/ทบทวนปรับปรุง 1 1 1 ทองถิ่นเปนไปในทิศทาง

ในเขตจังหวัดเชียงใหม กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา เดียวกันกับกรอบยุทธศาสตร

มกีารประสานและบูรณาการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดมีการประสานและ

การจัดทําแผนพัฒนาระหวางองคกร ในเขตจังหวัดเชียงใหม บูรณาการในการจัดทําแผน

ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง 2.จัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาระหวางองคกรปกครอง

ในเขตจังหวัดและเปนไปใน ประสานแผนพัฒนาทองถิ่น สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ทิศทางเดียวกันกับกรอบยุทธศาสตร จังหวัดเชียงใหม เพื่อพิจารณา และสามารถตอบสนอง

การพัฒนาขององคกรปกครองสวน ใหความเห็นแผนพัฒนาขององคกร ความตองการของประชาชน

ทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ในทองถิ่นได

3.เก็บรวบรวมขอมูล/ปญหา/

ความตองการของประชาชน

และบัญชีโครงการที่เกินศักยภาพ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

4.ประมวลผล/บูรณาการแผนพัฒนา

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ประสานการจัดทําแผนพัฒนา  ที่กําหนดสอดคลอง 5. จัดทําเอกสารและแจงหนวยงาน กองแผนฯ

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม กับยุทธศาสตรการพัฒนา ที่เกี่ยวของ

(ตอ)

5 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 1.จัดเวทีประชาคมในเขตจังหวัด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนฯ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม การพัฒนาสามปและดาํเนิน เชียงใหม เพื่อใหมีสวนรวมใน 1 1 1 เชียงใหมมีแผนยุทธศาสตร

การจัดทําแผนการดําเนินงาน การดําเนินงาน การพัฒนาแผนพัฒนาสามป

โดยจัดทํารายละเอียด 2.จัดประชุมเพื่อกําหนดทิศทาง และแผนการดําเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/ การพัฒนา ใชเปนแนวทางในการบริหาร

งบประมาณ/กิจกรรมและงาน 3. จัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร ขององคกรใหบรรลุวัตถุประสงค

ที่ดําเนินการ การพัฒนาอบจ. เชียงใหม และเปาหมายอยางมี

4. จัดทําแผนพัฒนาสามป ประสิทธิภาพ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

6. จัดทําเอกสารประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
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งบประมาณและที่มา
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6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหองคกรปกครองสวน 1. ประสานงานหนวยงาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ทําใหการปฏิบัติงานเปน กองแผนฯ

(แผนแมบท) และที่เกี่ยวของ ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ที่เกี่ยวของในการจัดทํา 1 1 1 ไปตามแนวทางและทิศทาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีมาตรฐานและทิศทางที่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร(แผนแมบท) ที่ชัดเจนตลอดจนเปนมาตรฐาน

จังหวัดเชียงใหม ในการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการ 2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เดียวกัน

จากทุกภาคสวนและสามารถ บุคลากรทุกภาคที่เกี่ยวของ 2. สามารถสนองตอบตอ

สนองตอบตอความตองการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ความตองการของประชาชน

ของประชาชนในทองถิ่น (แผนแมบท) ที่เกี่ยวของของ ในทองถิ่น

ไดตามอํานาจหนาที่และภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3. ทําใหเกิดการบูรณาการ

ถายโอน จังหวัดเชียงใหม รวมกันในการจัดทํา

3. จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร(แผนแมบท)

(แผนแมบท) ที่เกี่ยวของขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดตามและประเมินผล 1. เพื่อติดตามความกาวหนา 1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 500,000 500,000 500,000 ทําใหองคการบริหารสวน กองแผนฯ

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อกําหนดแนวทางการติดตาม 1 1 1 จังหวัดเชียงใหม ทราบถึง

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตามแผนพัฒนาองคการบริหาร ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ ผลการนําแผนการพัฒนา

สวนจังหวัดเชียงใหม บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไปสูการปฏิบัติวาเกิด

2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ตามแผนพัฒนาองคการบริหาร แผนพัฒนาฯ มากนอยเพียงใด และ

สวนจังหวัดเชียงใหม วาบรรลุ 3. รายงานผลการติดตามและ สามารถใชเปนเครื่องมือ

วัตถุประสงคและสามารถตอบสนอง ประเมินผลแผนพัฒนาฯตอผูบริหาร ในการปรับการดําเนินงาน

ปญหาความตองการของประชาชน เพื่อเสนอสภาองคการบริหารสวน ขององคกรในระยะตอไป

ไดเพียงใด จังหวัดเชียงใหมทราบ
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งบประมาณและที่มา



6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 การจัดตั้งศูนยเครือขายเพื่อแกไข  1 . เพื่อสนับสนุนและสงเสริม ศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหาและ 500,000 - - 1. เกิดการประสานการจัดทํา กองแผนฯ

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม ใหเกิดการประสานการจัดทําแผน สงเสริมการมีสวนรวมในการ 1 แผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด

ในการพัฒนาทองถิ่น(Clinic Center) พัฒนาทองถิ่นในจังหวัด พัฒนาทองถิ่น(Clinic Center)  2. มีการประสานงานระหวาง

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  2. เพื่อประสานการปฏิบัติงานของ องคการบริหารสวนจังหวัด อปท. ในการแกไขปญหา

อปท. ในการรวมกันแกไขปญหา เชียงใหม เพื่อดําเนินการ และพัฒนาทองถิ่น

ของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่น  -  ประสานงานระหวางสวนราชการ  3. มีการแสดงความคิดเห็น

 3. เพื่อจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ และ อปท. ในจังหวัด เพื่อสนับสนุน และเกิดการมีสวนรวมใน

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ และสงเสริมใหเกิดการประสาน กิจกรรมตาง ๆ

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด 4. อปท. และประชาชน

ทองถิ่น  - ประสานการปฏิบัติงานของ อปท. ไดรับความรูเพิ่มมากขึ้น

 4. เพื่อสรางแหลงเรียนรูและ ในจังหวัด เพื่อรวมกันแกไขปญหา 5. การกระจายอํานาจให

เสริมสรางความรูแก อปท. และ ของประชาชนและการพัฒนาทองถิ่น แก อปท. มีประสิทธิภาพ

ประชาชนทุกภาคสวน  - จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ

 5 . เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ  เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

งบประมาณและที่มา



รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจ และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา

ใหแก อปท. ทองถิ่นเปนประจํา

6.3  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

การจัดตั้งศูนยเครือขายเพื่อแกไข  - สรางแหลงเรียนรูและเสริมสราง กองแผนฯ

ปญหาและสงเสริมการมีสวนรวม ความรูแก อปท. และประชาชน

ในการพัฒนาทองถิ่น(Clinic Center) ทุกภาคสวน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  - ดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชน

(ตอ) และสงเสริมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริม

การกระจายอํานาจใหแก อปท.
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งบประมาณและที่มา





6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร - เพื่อใชเก็บเอกสาร 1. ตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 32,000 - - - เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

และการบริการ - เพื่ออํานวยความสะดวกและ 2 บาน (มอก.) จํานวน 3 ใบ 1 และมีประสิทธิภาพใน

รวดเร็วในการปฏิบัติงานของ 2. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม 160,000 - - การปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ อุปกรณ จํานวน 4 ชุด - ทําใหการปฏิบัติงาน

- เพื่อใชในภารกิจของ 3. ตูเหล็กบานเลื่อนสําหรับ 23,500 - - มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

อบจ.เชียงใหม เก็บเอกสาร จํานวน 5 ใบ 

ใบละ 4,700.-บาท

4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 45,000  -  -

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 15,000.-

5. โตะวางคอมพิวเตอร ขนาด 9,000 - -

ไมนอยกวา 60*120*70 ซ.ม.

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท

6. เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ 6,000 - -

คอมพิวเตอรแบบมีลอเลื่อน

มีพนักพิงไมมีที่เทาแขน

จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท

7. รถโดยสาร ขนาด 15 ที่นั่ง 2,400,000  -  -

(ดีเซล) 2 คัน ๆ ละ 

1,200,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. จัดซื้อคอมพิวเตอร 60,000 - - สถานสงเคราะหคนชราวัย สํานักปลัดฯ

และบริการของสถานสงเคราะห เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอใน พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง 1 ทองนิเวศน มีวัสดุ อุปกรณ (สถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน การปฏิบัติงานไดอยางมี พรอมเครื่องพิมพชนิด ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช คนชราวัยทองฯ)

ประสิทธิภาพ เลเซอรและโตะ เกาอี้ เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 144,000 - - ใหมีประสิทธิภาพ

25000 BTU จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 36,000 บาท

3. จัดซื้อตูเหล็กบานกระจก 23,500 - -

แบบบานเลื่อน จํานวน 4 ตู

ตูละ 4,700 บาท

4. จัดซื้อตูสาขาโทรศัพท 148,000 - -

อัตโนมัติพรอมเครื่อง

ปริ้นเตอร และสายเคเบิ้ล

5. จัดซื้อพัดลมโคจร 25,000 - -

จํานวน 10 เครื่อง

 เครื่อง 2,500 บาท

6. จัดซื้อเครื่องตัดหญา 41,200 - -

แบบขอออน จํานวน 4 เครื่อง

เครื่องละ 10,300 บาท

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 7. จัดซื้อเครื่องตัดหญา 10,000 - - สถานสงเคราะหคนชราวัย สํานักปลัดฯ

และบริการของสถานสงเคราะห แบบลอเข็น 4 ลอเล็ก ทองนิเวศน มีวัสดุ อุปกรณ (สถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช คนชราวัยทองฯ)

(ตอ) 10,000 บาท เพียงพอในการปฏิบัติงาน

8. จัดซื้อเครื่องตัดหญา 10,000 - - ใหมีประสิทธิภาพ

 - แบบลอจักรยาน 

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ

10,000 บาท

 - แบบขอแข็ง 5 เครื่อง ๆ ละ 45,000  -  -

9,000  บาท

9. จัดซื้อรถจักรยานยนต 36,000 - -

ไมต่ํากวา 100 ซีซี

จํานวน 1 คัน

10. จัดซื้อเครื่องมัติโปรเจคเตอร 65,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง

11. จัดซื้อรถยนตโดยสาร 1,070,000 - -

ขนาด 12 ที่นั่งจํานวน 1 คัน

12. จัดซื้อหลังคารถบรรทุก 30,000 - -

ขนาด 1 คันหลังคา

ไฟเบอรกลาส

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 13. จัดซื้อเครื่องขัดพื้น 17,000 - - สถานสงเคราะหคนชราวัย สํานักปลัดฯ

และบริการของสถานสงเคราะห จํานวน 1 เครื่อง ทองนิเวศน มีวัสดุ อุปกรณ (สถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน 14. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 7,000 - - ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช คนชราวัยทองฯ)

(ตอ) ขนาด 15 ลิ้นชัก เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ขนาด 375*457*940 ใหมีประสิทธิภาพ

15. จัดซื้อลูวิ่งไฟฟา TREND 21,800 - -

รุน TS1202F 

จํานวน 1 เครื่อง

16. จัดซื้อจักรยานตรง 9,800 - -

รุนBK1060จํานวน 1 คัน

17. จัดซื้อจักรยานนั่งพิง 11,800 - -

รุน 55376 (BP -100)

จํานวน 1 คัน

18. เครื่องเดินวงรี 19,000 - -

รุน 55165 จํานวน 1 คัน

19. โตะหมูบูชาหนากวาง 7,000 - -

8 นิ้ว  พรอมชุดเครื่อง

บูชา 1 ชุด

20. เตียงฟารเลอร 20 ชุด ๆละ 3,000,000 - -

15,000  บาท
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งบประมาณและที่มา



6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 21. รถเข็นผาเปอน 2 คัน ๆ ละ 11,000 - - สถานสงเคราะหคนชราวัย สํานักปลัดฯ

และบริการของสถานสงเคราะห 5,500 บาท ทองนิเวศน มีวัสดุ อุปกรณ (สถานสงเคราะห

วัยทองนิเวศน 22. หมอหุงขาวแบบใชแกส 6,000 - - ครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช คนชราวัยทองฯ)

(ตอ) ขนาด 10 ลิตร 1 ใบ เพียงพอในการปฏิบัติงาน

23. ลูวิ่งไฟฟา 2 เครื่อง ๆ ละ 75,600 - - ใหมีประสิทธิภาพ

37,800 บาท

24. จักรยานนั่งตรง 3 เครื่องๆละ 29,400 - -

9,800  บาท

25. รถพลังงานไฟฟา 6 ที่นั่ง 340,000 - -

1 คัน

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 1. จัดซื้อโตะทํางาน 23,200  - - มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองแผนฯ

การปฏิบัติงานและการใหบริการ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต 1 1 เครื่องมือเครื่องใชพอเพียง

เพียงพอในการปฏิบัติงานได จํานวน 4  ตัว ๆ ละ 5,800 บาท ในการปฏิบัติงานอยางมี

อยางมีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 8,000  - - ประสิทธิภาพ

จํานวน 4  ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

3. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร - 80,000 -

แบบรางเลื่อน มีพวงมาลัย

มีรางเลื่อนไปมา 1 ชุด

(1 ชุดประกอบดวย 5 ตู

ตูละ 5 ระดับชั้น)
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 4. จัดซื้อหลังคาไฟเบอรกลาส 30,000 - - มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองแผนฯ

การปฏิบัติงานและการใหบริการ สําหรับรถกระบะบรรทุกแบบ เครื่องมือเครื่องใชพอเพียง

(ตอ) ดับเบิ้ลแคป จํานวน 1 หลัง ในการปฏิบัติงานอยางมี

5. เกาอี้ทํางานมีลอเลื่อน 4,000 - - ประสิทธิภาพ

ปรับความสูง - ต่ํา ได จํานวน

1 ตัว

4 จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ 1. จัดซื้อโนตบุค ปละ 1 เครื่อง  - 65,000 65,000 มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองคลัง

ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช 2. เครื่องบวกเลขไฟฟา 10,000 10,000 เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

เพียงพอในการปฏิบัติงานได ปละ 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000.- 1 1 1 ในการปฎิบัติงานอยาง

อยางมีประสิทธิภาพ 3. โตะทํางาน 4.5 ฟุต  - 8,000 8,000 มีประสิทธิภาพ

ปละ 1  ตัว ๆ ละ 8,000.- บาท

4. โตะทํางาน 3.5 ฟุต - 15,900 15,900

ปละ 3 ตัว ๆ ละ 5,300.-บาท

5. เกาอี้ทํางาน  ปละ 5  ตัว 10,000 10,000 10,000

ตัวละ 2,000.-บาท

6. จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอม 120,000  - 120,000

อุปกรณ  ปละ  3 ชุด

ชุด ละ 40,000.-บาท

7. เครื่องปริ้นเลเซอร - - 45,000

ปละ 3 ชุด ๆ ละ 15,000.-บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 8. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา 6,000 6,000 6,000 มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองคลัง

(ตอ) (UPS) ขนาดไมนอยกวา 500 เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

VA  ปละ 3  เครื่องๆ ละ ในการปฎิบัติงานอยาง

เครื่อง ละ 2,000.-บาท มีประสิทธิภาพ

9. โตะวางคอมพิวเตอร - 9,000 9,000

และวางเครื่องพิมพ 

ปละ 3 ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท

10. เครื่องพิมพแครสั้น 14,200  - -

ชนิด 24 เข็มใชสําหรับออก

ใบเสร็จรับเงิน ปละ 2 เครื่อง

เครื่องละ 7,100.-

11. เกาอี้นั่งพิมพคอมพิวเตอร 6,000  - 6,000

 ปละ  3  ตัว ๆ ละ 2,000.-

12. ตูเหล็กเก็บเอกสาร  - 5,600 5,600

2  ลิ้นชัก ปละ 2  ตูๆ ละ

 ตู ละ 2,800.- บาท

13. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 27,000  - 27,000

ปละ 5 ใบ ๆ ละ 5,400.-บาท

14. ตูเหล็กเก็บเอกสารระบบ  -  - 160,000

พวงมาลัย เหมาะสําหรับ

เก็บเอกสารที่มีน้ําหนักมาก

ปละ  2  ชุด ๆ ละ 80,000.-

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 15. จัดซื้อโทรศัพทตั้งโตะ 4,600 - - มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองคลัง

(ตอ) จํานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 920.- เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ

16. จัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 - - ในการปฎิบัติงานอยาง

แบบใชกระดาษธรรมดา มีประสิทธิภาพ

จํานวน 1 เครื่อง

5 ปรับปรุงหองเก็บเอกสารชั้นใตดิน เพื่อปรับปรุงหองเก็บเอกสาร ปรับปรุงหองใตอาคาร 100,000  - 100,000  เอกสารทางดานการเงิน กองคลัง

อาคารหอประชุม อบจ.ชม. ใตอาคารหองประชุม เปนที่ หองประชุม ใหมีแสงสวาง 1 1  เอกสารอื่น ที่ตองเก็บรักษา

เก็บเอกสารดานการเงินและ ชั้นวางเอกสารทางดานการเงิน ไวเปนนานสิบป ตามระเบียบฯ

บัญชี  เอกสารใบสําคัญตางๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่ตองเก็บ  มีการเก็บรักษาไวอยางดี

ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เปนระยะเวลานาน และเปนระเบียบเรียบรอย

6 ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอ ปรับปรุงสถานที่บริการ 50,000  -  - ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ราชการ มีความประทับใจ ประชาชนใหมีเคารเตอร 1.00                    ในการติดตอราชการ

ในการบริการดานสถานที่ มุมนั่งรอคอย

และเจาหนาที่ที่บริการ
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ปรับถมดินเพื่อจัดตั้งศูนยราชการ เพื่อปรับถมดินที่ดินที่ไดจัดซื้อ ปรับถมดินบริเวณศูนยราชการ 67,050,000 - - ทําใหบริเวณที่ดินมีการปรับถม กองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัด มาเตรียมไวเปนที่ตั้งของอาคาร องคการบริหารสวนจังหวัด 1                         ดินเพื่อเตรียมกอสรางอาคาร

เชียงใหม ตางๆ อาทิอาคารสํานักงาน เชียงใหม ตําบลสันผีเสื้อ ตางๆ เพื่อเปนศูนยราชการ

ผูบริหารและขาราชการองคการ อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวน

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม, เนื้อที่ 103 ไร 2 งาน จังหวัดเชียงใหม

หอศิลป,โรงละคร, อาคารเอนก 37.2 ตร.ว. ถมสูงเฉลี่ย 2 เมตร

ประสงค, หอประชุมสภาฯ พรอมเกลี่ยบดอัด

หรือศูนยประชุมตางๆ , 

หองสมุดประชาชน, 

พิพิธภัณฑทองถิ่น, 

ศูนยวัฒนธรรม, ศูนยกีฬา

และแปลงสาธิตทาง

การเกษตรฯลฯ

8 สํารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน/ เพื่อศึกษาสํารวจ ออกแบบและ แบบและประมาณการงาน 20,000,000 - - องคการบริหารสวนจังหวัด กองชาง

ประกวดแบบ งานโครงสราง ควบคุมงาน ประกวดแบบงาน โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 1 เชียงใหมมีแบบงาน

พื้นฐานขนาดใหญ โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ อื่น ๆ โครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางพนังกันดิน เพื่อปองกันการพังทลายของดิน กอสรางพนังกันดิน 15,000,000  -  - ทําใหดินถมบริเวณศูนย กองชาง

ถมบริเวณโดยรอบศูนยราชการ ชนิดตอกเสาเข็ม คสล. 1 ราชการองคการบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัด พรอมวางแผนกําแพง สวนจังหวัดเชียงใหม

เชียงใหม กันดิน คสล.บริเวณแนวเขต ไมพังทลายล้ําแนวเขตที่ดิน

ที่ดินศูนยราชการองคการ ขางเคียง

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม ยาว 2,580ม.

10 กอสรางศูนยราชการองคการบริหาร เพื่อใหมีศูนยราชการของ 1. อาคารสํานักงานศูนย 1,000,000,000   557,790,000 - องคการบริหารสวน กองชาง

สวนจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด ราชการอบจ.เชียงใหม 1 1 จังหวัดเชียงใหม

เชียงใหมในการปฏิบัติงาน 2. อาคารวัฒนธรรม มีศูนยราชการองคการ

ใหบริการสาธารณะรองรับ 3. อาคารนันทนาการ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ภารกิจถายโอนใหมี 4. อาคารแสดงนิทรรศการ ในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ 5. อาคารศูนยพาณิชย ประสิทธิภาพ

6. งานภูมิทัศน

7. กอสรางพื้นที่จอดรถ

 - 310 -

งบประมาณและที่มา



6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําลานจอดรถ 1. เพื่อจัดหาพื้นที่ในการ จัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําลาน 38,200,000  -   - ทําใหศูนยราชการองคการ กองชาง

บริเวณศูนยราชการองคการ กอสรางลานจอดรถ จอดรถบริเวณศูนยราชการ 1 บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อใหมีสถานที่ในการให องคการบริหารสวนจังหวัด มีลานจอดรถรองรับการให

บริการประชาชนไดสะดวก เชียงใหม ตําบลสันผีเสื้อ บริการประชาชน

กวางขวาง อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อรองรับการขยายการให เนื้อที่ 35 ไร

บริการแกประชาชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

12 สรางอาคารปฏิบัติการเจาหนาที่ เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติงาน อาคาร คสล. ขนาดกวาง 10 ม. 2,000,000  -   - ทําใหเจาหนาที่ / พนักงานจาง กองชาง

ฝายกอสรางและซอมบํารุง ของเจาหนาที่/พนักงานจาง ยาว 28 ม. สูง 5.00 ม. 1 มีสถานที่ปฏิบัติงาน

 ฝายกอสรางและซอมบํารุง จํานวน 1 หลัง  

ณ ศูนยปฏิบัติการซอมบํารุง 

ต.ดอนแกว อ.แมริม

13 กอสรางรั้วพรอมประตูทางเขา เพื่อจัดสถานที่ราชการใหมี กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อค 400,000  -   - ทําใหมีสถานที่ราชการ กองชาง

ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุง ระเบียบเรียบรอยและ สูง 2.30 เมตร ยาว 138 เมตร 1 มีความปลอดภัยในทรัพยสิน

สรางความปลอดภัยใน และประตูเหล็กกวาง 6.00 ม. และมีระเบียบเรียบรอย

ทรัพยสิน บริเวณบานพักขาราชการ มากยิ่งขึ้น

ต.ดอนแกว อ.แมริม

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 เจาะบอบาดาลพรอมติดตั้งซับเมอรส เพื่อใชสําหรับฉีดลางวัสดุ เจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 100,000  -   - ทําใหการปฏิบัติงาน กองชาง

ซอมบํารุง (ดําเนินการโดยเครื่อง 1 มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

จักรกล อบจ.ชม.)และติดตั้ง ยิ่งขึ้น

ซับเมอรส ขนาด 3 แรงมา 

จํานวน 1 บอ ในศูนย

ปฏิบัติการซอมบํารุง 

ต.ดอนแกวอ.แมริม

15 ติดตั้งมาตรวัดน้ํา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ติดตั้งมาตรวัดน้ํา ขนาด 3/4" 40,000  -   - ทําใหการปฏิบัติงาน กองชาง

ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุง เพื่อเชื่อมตอการใชน้ําของ 1 มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

การประปาสวนภูมิภาค ยิ่งขึ้น

ในศูนยปฏิบัติการงานซอม

บํารุง ต.ดอนแกว อ.แมริม

16 ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟา 120,000  -   - ทําใหการปฏิบัติงาน กองชาง

ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุง ขนาด 15 แอมป 3 เฟส 1 มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

เพื่อเชื่อมตอการใชกระแส ยิ่งขึ้น

ไฟฟาของการไฟฟาสวน

ภูมิภาคในศูนยปฏิบัติการ

งานซอมบํารุง ต.ดอนแกว 

อ.แมริม
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  - กอสรางรั้วคอนกรีตบล็อค 470,000 - - ทําใหการปฏิบัติงาน กองชาง

รางระบายน้ํา คสล. และกอสราง ศูนยปฏิบัติการงานซอมบํารุง สูง 1.7 ม.ยาว 115 ม. 1 มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

รั้งคอนกรีตบล็อกบริเวณหนาบาน  - งานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง ยิ่งขึ้น

พักลูกจางประจํา บริเวณหนาบานพัก

ณ  ศูนยเครื่องมือกล อบจ.ชม.  - กอสรางรางระบายน้ํา 

คสล. ขนาดกวาง 0.40 ม.

ลึก 0.4 ม. ยาว 113 ม.

18 ถมดินสระน้ําบริเวณศูนยเครื่องมือกล เพื่อใชเปนสถานที่จอด ปริมาณดินถมไมนอยกวา 1,713,000 - - มีสถานที่จอดรถภายใน กองชาง

ต.ดอนแกว อ.แมริม เครื่องจักรกล 12,100  ลบ.ม. 1 บริเวณศูนยเครื่องมือกล

19 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องมือ 1. จัดซื้อวัสดุอะไหลสําหรับ 300,000 300,000 300,000 ชวยยืดอายุการใชงานของ กองชาง

และบริการ เครื่องใชเพียงพอในการ ซอมบํารุงรักษายานพาหนะ 1 1 1 ชิ้นสวนยานพาหนะ

ปฏิบัติงานไดอยางมี ประเภทรถยนต 

ประสิทธิภาพพัฒนา รถจักรยานยนต เชน 

ขีดความสามารถและ ยางรถยนต หัวเทียน 

การใหบริการของบุคลากร แบตเตอรี่ ฯลฯ

2. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 600,000 600,000 600,000

และสารหลอลื่นตางๆ  

สําหรับใชกับยานพาหนะ

รถยนต รถจักรยานยนต

เครื่องตัดหญา และเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆ

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 3. รถกระบะขับเคลื่อน 660,000 660,000 1,320,000  - บุคลากรในหนวยงาน กองชาง

และบริการ 4 ลอ แบบตอนครึ่ง มีพาหนะเพียงพอตอความ

(ตอ) เครื่องยนตดีเซล ตองการใชในการติดตอ

จํานวน 4  คัน ประสานงานตางๆ ได

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ) รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

4. จัดซื้อครุภัณฑ 40,000 - -  - บุคลากรในหนวยงาน

คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ มีเครื่องคอมพิวเตอรใชใน

ใชในกองชาง จํานวน สํานักงานที่เพียงพอตอ

1 เครื่อง ความตองการ และสามารถ

-ความเร็วในการประมวลผล ทํางานไดรวดเร็วแมนยําและ

ไมนอยกวา 3.0 GHz ถูกตอง

-ชุดเก็บขอมูลชนิดแข็ง  - บุคลากรในหนวยงาน

ขนาดไมนอยกวา 80 GB/ มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

7200 rpm (HARDDISK) ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

-จอภาพขนาดไมนอยกวา ความตองการ

17 นิ้ว

-เครื่องสํารองกระแสไฟฟา

5. จัดซื้อโตะวางเครื่อง 3,000 - -

คอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา

60x120x70 ซ.ม. จํานวน 1 ตัว

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 6. จัดซื้อเกาอี้สําหรับ 2,000 - -  - บุคลากรในหนวยงาน กองชาง

และบริการ เจาหนาที่คอมพิวเตอร มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

(ตอ) แบบมีลอเลื่อน มีพนักพิง ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

ไมมีที่เทาแขน จํานวน 1ตัว ความตองการ

ตัวละ 2,000.-บาท

7. จัดซื้อเครื่อง Projector 90,000 - -

ระดับ XGA ขนาดความสวาง

ไมนอยกวา 2,000 Ansi Lumens 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

8. จัดซื้อกลองดิจิตอล 11,000 - -

มีความละเอียดไมนอยกวา

6 ลานพิกเซล

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

20 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องมือ 1. จัดซื้อโทรทัศนสี 13,000 - -  - บุคลากรในหนวยงาน กองพัสดุฯ

และการบริการ เครื่องใชเพียงพอในการ ขนาด 29 นิ้ว จอแบน 1 1 มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมี จํานวน 1 เครื่อง ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

ประสิทธิภาพพัฒนา 2. จัดซื้อเครื่องเลน DVD 3,900 - - ความตองการ

ขีดความสามารถและ MP 3 จํานวน 1 เครื่อง  - สรางความพึงพอใจ

การใหบริการของบุคลากร 3. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 15,000 - - แกผูรับบริการอยางสูงสุด

แบบพกพา (โทรโขง)

จํานวน 6 ชุด ๆ ละ 2,500.-บาท

4. จัดซื้อตูเย็น ขนาด 6.5 คิว 7,000 - -

จํานวน 1 เครื่อง

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 200,000 - -

พรอมอุปกรณ จํานวน 5 ชุด

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ (Printer) 75,000 - -

แบบเลเซอร จํานวน 5 เครื่อง

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 65,000 - -

แบบพกพา (Note Book)

8. จัดซื้อโตะทํางาน 29,000 - -

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว ๆละ

ตัว ละ 5,800.-บาท

9. จัดซื้อเกาอี้ทํางาน 10,000 - -

จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 10. จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 15,000 - -  - บุคลากรในหนวยงาน กองพัสดุฯ

และการบริการ (เหล็ก) ขนาด 1.2*0.60*0.75 มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

(ตอ) จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

11. จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร 10,000 - - ความตองการ

จํานวน 5 ตัวๆ ละ 2,000.-บาท

12. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 25,000 - -

จํานวน 1 ตัว

13. จัดซื้อรถยนตกระบะ 720,000 - -

บรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน

2 ลอ แบบ 4 ประตู

จํานวน 1 คัน

14. กอสรางหองเก็บพัสดุ - 350,000 -

ครุภัณฑ กวาง 6 เมตร

ยาว 12 เมตร มีประตูบานเลื่อน

 2 ขาง โครงหลังคาเหล็ก

มุงกระเบื้อง

15. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร - 14,100 -

แบบบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต

จํานวน 3 ใบ 

 - 317 -

งบประมาณและที่มา



6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 16. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร - 160,000 -  - บุคลากรในหนวยงาน กองพัสดุฯ

และการบริการ แบบรางเลื่อน มีพวงมาลัย มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

(ตอ) 1,217 W*612 (D)*2135(#) ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

มีรางเลื่อนไปมา 1 ชุด ความตองการ

มี 5 ตู ๆ ละ 5 ระดับชั้น

จํานวน 2 ชุด 

ชุดละ 80,000.-บาท

17. จัดซื้อหลังคาไฟเบอร - 30,000 -

สําหรับรถกระบะบรรทุก

แบบตอนเดียว

18. จัดซื้อรถกระบะบรรทุก - 600,000 -

แบบตอนเดียว กระบอกสูบ

ไมนอยกวา 2,400 CC

จํานวน 1 คัน
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

21 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1.จัดซื้อรถกระบะขับเคลื่อน 1,760,000 - -  - บุคลากรในหนวยงาน กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาศาสนา ใชเพียงพอในการปฏิบัติงาน 4 ลอ แบบ 4 ประตู 1 1 1 มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

และวัฒนธรรม ดานการศึกษา อยางมีประสิทธิ เครื่องยนตดีเซล กระบอกสูบ ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

ภาพและประสิทธิผล ไมนอยกวา 2,900 cc ความตองการ

จํานวน 2 คัน

2.จัดซื้อกลองดิจิตอล 16,000 - -

ความละเอียดภาพไมนอย

กวา 7 ลานพิกเซล จอภาพ

LCD ขนาดไมนอยกวา 3 นิ้ว

ซูมแบบดิจิตอลไมนอยกวา

24 เทา จํานวน 1 ตัว

3.จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 6,000 - -

4.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 15,900 - -

ขนาดไมนอยกวา 

13,000 BT จํานวน 1 เครื่อง

5. จัดซื้อเครื่องพิมพดีดไฟฟา 6,800 - -

ขนาด 12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

เครื่องละ 6,800 บาท

6. จัดซื้อคอมพิวเตอร 80,000 - -

พรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด 

ชุด ละ 40,000.-บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 7. จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 6,000 6,000 -  - บุคลากรในหนวยงาน กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษาศาสนา ขนาดไมนอยกวา มีเครื่องมือเครื่องใชในการ

และวัฒนธรรม 60*120*70 ซ.ม. ปฏิบัติงานอยางเพียงพอตอ

(ตอ) จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,000.- ความตองการ

8. จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร 4,000 4,000 -

เจาหนาที่ แบบมีลอเลื่อน

มีพนักพิงไมมีที่เทาแขน

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

9. จัดซื้อโตะทํางาน 23,200 23,200 23,200

ขนาด 4 ฟุต ปละ 4 ตัว ๆ ละ 

5,800 บาท

10. จัดซื้อเกาอี้ทํางาน ปละ 8,000 8,000 8,000

4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท

11. จัดซื้อคอมพิวเตอรพกพา - 65,000 -

(โนตบุค) เครื่องละ 65,000

 จํานวน 1 เครื่อง

12. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร - 30,000 -

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 

 15,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  การจัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

22 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อจัดใหมีเครื่องมือเครื่องใช 1. จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 3,000 - - บุคลากรในหนวยงาน หนวย

และการบริการ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน / จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 3,000.- 1 มีวัสดุอุปกรณเครื่องมือ ตรวจสอบ

การบริการ ที่มีประสิทธิภาพ 2. จัดซื้อเกาอี้คอมพิวเตอร 2,000 - - เครื่องใชเพียงพอในการ ภายใน

จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 2,000.- ปฏิบัติงาน

3. จัดซื้อโตะทํางานไม 3,000 - -

ขนาด 5 ฟุต ประตูเปด

ดานขาง 2 ขาง ระดับ 3 - 6 

จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,000.-
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ดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย

และการจัดระเบียบชุมชน สังคม

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน



7.  การปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคเชียงใหมเปนเมืองนาอยู เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนัก รณรงคประชาสัมพันธ 300,000 300,000 300,000 ทําใหคนในทองถิ่นรักและ สํานักปลัดฯ

ถึงความเปนเมืองนาอยู เผยแพรขอมูลขาวสาร 1 1 1 หวงแหนถิ่นที่ตนเองอาศัย

นาอาศัยของตนเองและ ในรูปแบบตาง ๆ เชน และรวมใจในการพัฒนา

เหมาะกับสภาพเมือง การทําหนังสือแผนพับ ใหเปนเมืองนาอยู

การโฆษณา จัดนิทรรศการ

จัดอบรมผูที่เกี่ยวของ

2 การแลกเปลี่ยนการเรียนรูเครือขาย 1. เพื่อใหองคกรชุมชนไดมี 1. องคกร/เครือขายในระดับ 150,000 150,000 150,000 รอยละ 50 ขององคกรชุมชน สํานักปลัดฯ

องคกรชุมชนดานการบริหาร โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูและ จังหวัด/อําเภอ จํานวน 1 1 1 ที่เขารวมโครงการสามารถ รวมกับ

จัดการชุมชน ชวยเหลือเกื้อกูลกันใน 100 คน บริหารจัดการชุมชนได สํานักงาน

การบริหารจัดการชุมชน 2. ชมรม อช., ชมรม ผดด., พัฒนาชุมชน

2. เกิดพลังในการบริหารจัดการ กพสจ.,เครือขายกองทุน, จ.เชียงใหม

ชุมชนเพื่อนําสูชุมชนเขมแข็ง ศอข., นตผ./กทบ.

พึ่งตนเองได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2551 - 2553)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา
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7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 นวัตกรรมเพื่อชุมชน  - เพื่อเผยแพรขอมูลจากภาครัฐ อปท. ผูนําชุมชน ประชาชน 300,000 300,000 300,000 เปดโอกาสใหนักเทคโนโลยี กองชาง

 และเอกชนสูสาธารณชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 1 1 1 และผูปฏิบัติงาน ไดเสนอ

 - เพื่อเปดโอกาสใหนักเทคโนโลยี ผลงานดานนวัตกรรมและ

 และผูปฏิบัติงานไดเสนอผลงาน เทคโนโลยีใหมๆเปนการพัฒนา

ดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยี

 -เพื่อพัฒนานวัตกรรมและ ใหสอดคลองกับความตองการ

เทคโนโลยีใหสอดคลองกับความ ของประชาชน

ตองการของประชาชน

4 ฝกอบรมยุวอาสาสมัครปองกันภัย 1. เพื่อเปนการเผยแพร ผูเขารับการฝกอบรมจาก 8,160,000 8,160,000 8,160,000 1. ยุว อพปร. ผานการอบรม อบจ.เชียงใหม

ฝายพลเรือน (อพปร.) ประชาสัมพันธ ขอบขาย ภารกิจ กลุมเยาวชน นิสิต นักศึกษา 1 1 1 สามารถเปนกําลังในการ (กองชาง)

หนาที่ของการปองกันและ ในสถานศึกษาของพื้นที่ ปองกันและบรรเทา รวมกับ

บรรเทาสาธารณภัยในสวนที่ อําเภอ/กิ่งอําเภอ โดยองคกร สาธารณภัยรวมทั้งชวยเหลือ สํานักงานปองกัน

เกี่ยวของใหกับชุมชนโดยมุงเนน ปกครองสวนทองถิ่น ผูประสบภัยเบื้องตน และบรรเทา

ที่กลุมเยาวชน นิสิต  นักศึกษา สถานศึกษา และอําเภอ/ ในชุมชน ไดอยางถูกตอง สาธารณภัย

ในสถานศึกษาพื้นที่เปาหมาย กิ่งอําเภอ เปนผูพิจารณา รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ จังหวัดเชียงใหม 

คัดเลือกผูเขารวมการ ประสิทธิผลและทั่วถึง

ฝกอบรมยุว อพปร. อําเภอ / 2. มีกองกําลัง ยุว อพปร. 

กิ่งอําเภอ 100 คน 2 รุน ที่มีความรูคอยสนับสนุน

จํานวน 48 รุน รวมจํานวน หนวยงานภาครัฐ ในพื้นที่

4,800 คน ที่พรอมเผชิญเหตุที่เกิดขึ้น

ไดทันที

งบประมาณและที่มา
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7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ฝกอบรมยุวอาสาสมัครปองกันภัย 2. เพื่อใหความรู ความเขาใจ 3. มีระบบการปองกันและ อบจ.เชียงใหม

ฝายพลเรือน (อพปร.) เกี่ยวกับสาธารณภัย แกกลุมเยาวชน บรรเทาสาธารณภัยที่ถาวร (กองชาง)

(ตอ) นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษา และยั่งยืน รวมกับ

พื้นที่เปาหมาย ใหสามารถชวย 4)ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักงาน

เหลือในการปองกันและ ในชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและบรรเทา

บรรเทาสาธารณภัยไดอยางถูก มากขึ้น สาธารณภัย

ตองเหมาะสม ในเบื้องตน จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเตรียมความพรอม

ในการเปน อพปร. ในอนาคต

โดยสรางความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย

บทบาท หนาที่ อุดมการณ 

ของ อพปร. ตลอดจนมาตรการ

และเทคนิควิชาการที่เกี่ยวกับ

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ฝกอบรมยุวอาสาสมัครปองกันภัย และการใชเครื่องมืออุปกรณ อบจ.เชียงใหม

ฝายพลเรือน (อพปร.) ชวยเหลือเพื่อลดความสูญเสีย (กองชาง)

(ตอ) จากเหตุสาธารณภัย รวมกับ

4. เพื่อใหเกิดเครือขาย สํานักงาน

ความรวมมือที่เขมแข็ง และ ปองกันและบรรเทา

กวางขวางในการปองกันและ สาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัยลงสูชุมชนและ จังหวัดเชียงใหม

ครอบครัวของผูเขารับการฝกอบรม

5)เพื่อใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีอัตรากําลังเครือขาย

ปองกันสาธารณภัยเพียงพอ

ในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ฝกอบรมยุวอาสาสมัครปองกันภัย 6. เพื่อสงเสริมสนับสนุน

ฝายพลเรือน (อพปร.) กระบวนการ การมีสวนรวมของ

(ตอ) ประชาชนชุมชน และองคกร

ปกครองตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน

5 หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสราง ดําเนินการฝกอบรมทีมกูชีพ 3,400,000 3,400,000 3,400,000 1. ประชาชนมีความปลอดภัย อบจ.เชียงใหม

ทีมกูภัยระดับตําบล ใหสามารถ กูภัยประจําตําบลทุกตําบล 1 1 1 ในชีวิตและทรัพยสินอยาง (กองชาง)

ปฏิบัติภารกิจดานคนหาและ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ยั่งยืน และไดรับความ รวมกับ

ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง 204 ตําบล ๆ ละ 1 ทีมๆ ละ ชวยเหลือจากภาครัฐอยาง สํานักงานปองกัน

มีประสิทธิภาพ 10 คน จํานวน 2,040 คน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และบรรเทา

2. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติหนาที่ 2. สามารถลดความสูญเสีย สาธารณภัย

เปนทีมกูภัย หรือหนวยเผชิญเหตุ ชีวิตและทรัพยสินของ จังหวัดเชียงใหม

ระดับตําบล ที่มีความรู ประชาชนซึ่งเปนผลจาก

ความสามารถ และทักษะ การเกิดภัยพิบัติสาธารณภัย

ในการคนหาและชวยเหลือ และอุบัติภัยตาง ๆ

ผูประสบภัยไดอยางถูกตอง 3. ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์

ตามหลักวิชาการ ไดรับการบริการจากรัฐ

3. เพื่อใหผูประสบภัยไดรับการ อยางทั่วถึง

ชวยเหลือเบื้องตน และสามารถ

นําสงสถานบริการสาธารณสุข

งบประมาณและที่มา
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7.1  แนวทางการพัฒนา  กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย ที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็ว และ 4. เกิดการบูรณาการ

(ตอ) ปลอดภัย ความรวมมือระหวางหนวยงาน

และลดความซ้ําซอน

ในการปฏิบัติงาน

5. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่

เปนทีมกูภัย หรือหนวย

เผชิญเหตุมีความรูเจตคติ

และทักษะในการคนหา 

และชวยเหลือผูประสบภัย

ไดอยางถูกตอง

และมีประสิทธิผล

งบประมาณและที่มา
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      7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดเจาะบอบาดาล 1. เพื่อชวยเหลือประชาชนให 1. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1. ประชาชนไดมีน้ํา กองชาง

มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค และสารหลอลื่นตางๆ  สําหรับใชในการอุปโภค

บริโภค สําหรับใชกับงานขุดเจาะ บริโภค

2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลงจาก บอบาดาล ของ อบจ.เชียงใหม 2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

การขาดน้ําใชในการเกษตร 2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณสําหรับงาน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เนื่องจากการมีน้ําที่สะอาดใช

ขุดเจาะบอบาดาล เชน ทอพีวีซี กาว 3. ชวยเหลือคาใชจายของ

กรวด ฯลฯ ประชาชนที่ไดรับ

3. จัดซื้อวัสดุสําหรับงานขุดเจาะ 450,000 450,000 450,000 ความเดือดรอน

บอบาดาล เชน สารเบโทไนต ฯลฯ

1                   1                   1                   

งบประมาณและที่มา
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     7.3 แนวทางการพัฒนา   ปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางสรรคชุมชนเพื่อแกไขปญหา 1. เพื่อกระตุนใหประชาชน 1. จัดเวทีชาวบานโดยนํา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. ทําใหชุมชนเขมแข็ง สํานักปลัดฯ

ยาเสพติด เกิดความตระหนักตอปญหา องคกรตาง ๆ รวมกันคนหา/ 1 1 1 และแกไขปญหายาเสพติด

ยาเสพติดในชุมชนของตนเอง วิเคราะหสรุปปญหายาเสพติด ไดอยางเบ็ดเสร็จ

2. เพื่อประสานความรวมมือ ที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแกไข 2. ทําใหผูติดยาเสพติด

จากภาคีรวมเพื่อการพัฒนา 2. บําบัดผูติดยาเสพติด ลดนอยลง

และสรางชุมชนใหเขมแข็ง จัดเตรียมชุมชนและครอบครัว

เพื่อดูแลผูปวยหลังไดรับ

การบําบัดรักษา

3. จัดประกวดชุมชนแกไข

ปญหายาเสพติด อบรมให

ความรูถึงพิษภัยของยาเสพติด

และวิธีการหลีกเลี่ยงจากภัย

ของยาเสพติด ตลอดจน

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชน

ตอการแกไขปญหายาเสพติด
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งบประมาณและที่มา



7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเครือขายหนวยปฏิบัติการ 1. เพื่อใหสามารถนําสงผูบาดเจ็บ 1. พัฒนาศักยภาพหนวยปฏิบัติการ 3,400,000 - - 1. ผูปวยระดับเรงดวนและ กองชาง

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและ และผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว ระดับพื้นฐานเดิม จํานวน 4 แหง 1 วิกฤตไดรับการดูแลและนําสง รวมกับ

การสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม และมีประสิทธิภาพอยางเปน ไดแก โดยระบบบริการการแพทย สสจ.เชียงใหม

มาตรฐานสากล  - กูภัยแมโจ  อ.สันทราย ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อลดความพิการและ  - กูภัยสําเร็จ อ.ดอยสะเก็ด ไมนอยกวารอยละ 8 โดยเปน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  - กูภัยสันกําแพง อ.สันกําแพง การบริการจากหนวยปฏิบัติการ

3. เพื่อขยายเครือขายระบบ  - กูภัยหางดง อ.หางดง โดยดําเนินการ ในกํากับองคกรปกครอง

บริการการแพทยฉุกเฉินสูระบบ จัดหารถยนตลําเลียงผูปวยพรอม สวนทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 

ตําบล หมูบาน อุปกรณการแพทยระดับ BLS 2. มีการขยายเครือขาย

4. เพื่อใหการบริการสงตอ จํานวน 4 คันๆ ละ 850,000 บาท หนวยปฏิบัติการระดับ อปท.

ผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 2. จัดตั้งพื้นที่ที่เหมาะสม จํานวน  37 แหง

และครอบคลุมทั้งจังหวัด ในการขยายเครือขายที่มีศักยภาพ 3. หนวยปฏิบัติการระดับ

ระดับ EMT- B (110 ชม.) ตําบลไดรับการอบรมการ

จํานวน 17 แหง โดยดําเนินการ ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

โดยดําเนินการ ณ จุดเกิดเหตุ จากหลักสูตร

 (2.1) จัดหารถยนตลําเลียงผูปวย 14,450,000 - - ที่ผานการรับรองจากจังหวัด100%

พรอมอุปกรณการแพทย

ระดับ BLS จํานวน 17  คัน

คันละ 850,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ขยายเครือขายหนวยปฏิบัติการ 1. เพื่อใหสามารถนําสงผูบาดเจ็บ  (2.2) คาตอบแทน จนท.EMT-B 2,805,000 - - 1. ผูปวยระดับเรงดวนและ กองชาง

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและ และผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว (110 ชม.) ที่ผานการอบรมแลว วิกฤตไดรับการดูแลและนําสง รวมกับ

การสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม และมีประสิทธิภาพอยางเปน จํานวน 6 คน/แหง รวมทั้งหมด โดยระบบบริการการแพทย สสจ.เชียงใหม

(ตอ) มาตรฐานสากล 102 คน ๆ ละ 5,500 บาท/ ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อลดความพิการและ เดือน (102 x 5 x 500 x 5 ด.) ไมนอยกวารอยละ 8 โดยเปน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  (2.3) คาดําเนินการฝกอบรม 16 วัน 1,740,000 - - การบริการจากหนวยปฏิบัติการ

3. เพื่อขยายเครือขายระบบ จํานวน 17 แหง ๆ ละ 6 คน ในกํากับองคกรปกครอง

บริการการแพทยฉุกเฉินสูระบบ รวมทั้งหมด 102 คน ๆ ละ สวนทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 

ตําบล หมูบาน 20,000 บาท 2. มีการขยายเครือขาย

4. เพื่อใหการบริการสงตอ 3. จัดตั้งพื้นที่สูงและทุรกันดารที่มี หนวยปฏิบัติการระดับ อปท.

ผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ศักยภาพระดับ First  Responder จํานวน  37 แหง

และครอบคลุมทั้งจังหวัด (FR) จํานวน 19 แหงโดยดําเนินการ 3. หนวยปฏิบัติการระดับ

 (3.1) จัดหารถยนตลําเลียงผูปวย 16,150,000 - - ตําบลไดรับการอบรมการ

พรอมอุปกรณการแพทย ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ระดับ BLS จํานวน 19  คัน ณ จุดเกิดเหตุ จากหลักสูตร

คันละ 850,000 บาท ที่ผานการรับรองจากจังหวัด 100%

งบประมาณและที่มา
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ขยายเครือขายหนวยปฏิบัติการ 1. เพื่อใหสามารถนําสงผูบาดเจ็บ  (3.2) คาดําเนินการฝกอบรม 2  วัน 1,800,000 - - 1. ผูปวยระดับเรงดวนและ กองชาง

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและ และผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว  จํานวน 19 แหง ๆ ละ 10 คน วิกฤตไดรับการดูแลและนําสง รวมกับ

การสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม และมีประสิทธิภาพอยางเปน  รวมทั้งหมด 190  คน โดยระบบบริการการแพทย สสจ.เชียงใหม

(ตอ) มาตรฐานสากล คนละ  10,000 บาท ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อลดความพิการและ 4. จัดตั้งพื้นที่สูงและ ไมนอยกวารอยละ 8 โดยเปน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ทุรกันดารที่มีความเหมาะสม การบริการจากหนวยปฏิบัติการ

3. เพื่อขยายเครือขายระบบ ในการจัดตั้งเปนศูนยสงตอ ในกํากับองคกรปกครอง

บริการการแพทยฉุกเฉินสูระบบ จํานวน 40 แหง โดยดําเนินการ สวนทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 

ตําบล หมูบาน  (4.1) จัดหาอุปกรณสื่อสาร 4,320,000 - - 2. มีการขยายเครือขาย

4. เพื่อใหการบริการสงตอ สําหรับหนวยปฏิบัติงาน หนวยปฏิบัติการระดับ อปท.

ผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 40 แหง ๆ ละ จํานวน  37 แหง

และครอบคลุมทั้งจังหวัด 108,000 บาท 1 ชุดประกอบดวย 3. หนวยปฏิบัติการระดับ

   -  เครื่องโมบาย 25 วัตตพรอม ตําบลไดรับการอบรมการ

เสาอากาศ, สายอากาศ ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ประจําหนวย 1 ชุด = 30,000 บาท ณ จุดเกิดเหตุ จากหลักสูตร

   - เครื่องโมบาย 25 วัตตพรอม ที่ผานการรับรองจากจังหวัด 100%

เสาอากาศ, สายอากาศ

ประจํารถ 1 ชุด  = 18,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ขยายเครือขายหนวยปฏิบัติการ 1. เพื่อใหสามารถนําสงผูบาดเจ็บ    - วิทยุพกพา 5 วัตต 5 เครื่อง 1. ผูปวยระดับเรงดวนและ กองชาง

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินและ และผูปวยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว เครื่องละ 12,000 บาท วิกฤตไดรับการดูแลและนําสง รวมกับ

การสงตอผูปวยจังหวัดเชียงใหม และมีประสิทธิภาพอยางเปน เปนเงิน 108,000 บาท โดยระบบบริการการแพทย สสจ.เชียงใหม

(ตอ) มาตรฐานสากล 5. จัดตั้งพื้นที่สูงและทุรกันดาร 10,000,000 - - ฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาล

2. เพื่อลดความพิการและ ในการจัดตั้งศูนยสงตอผูปวย ไมนอยกวารอยละ 8 โดยเปน

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 5 แหงโดยจัดหารถพยาบาล การบริการจากหนวยปฏิบัติการ

3. เพื่อขยายเครือขายระบบ พรอมอุปกรณการแพทยระดับ ในกํากับองคกรปกครอง

บริการการแพทยฉุกเฉินสูระบบ Advance จํานวน 5 คัน ๆ ละ สวนทองถิ่นไมนอยกวารอยละ 50 

ตําบล หมูบาน 2,000,000 บาท 2. มีการขยายเครือขาย

4. เพื่อใหการบริการสงตอ หนวยปฏิบัติการระดับ อปท.

ผูปวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน  37 แหง

และครอบคลุมทั้งจังหวัด 3. หนวยปฏิบัติการระดับ

ตําบลไดรับการอบรมการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ณ จุดเกิดเหตุ จากหลักสูตร

ที่ผานการรับรองจากจังหวัด 100%
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการ EMS Rally 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 1.หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 300,000 - - หนวยปฏิบัติการการแพทย อบจ.เชียงใหม 

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ระดับสูง(Advance) จํานวน 1 1 1 ฉุกเฉินทุกระดับไดรับการ (กองชาง)

ในทุกระดับ 10 หนวย พัฒนาองคความรูและ รวมกับ

2. เพื่อกระตุนใหเกิดการแขงขัน 2.หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน - 2,500,000 - มีความสามัคคีในหนวยงาน สํานักงาน

ดานวิชาการการแพทยฉุกเฉิน ระดับพื้นฐาน (MET-110) สาธารณสุข

3. เพื่อใหเกิดความสามัคคีและ จํานวน 15 หนวย จังหวัดเชียงใหม

เปนน้ําหนึ่งใจเดียวในองคกร 3.หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน - - 200,000 สํานักงาน

4. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ ระดับเบื้องตน First Responder ระบบบริการ

ปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติการ จํานวน 15 หนวย การแพทยฉุกเฉิน

การแพทยฉุกเฉิน  รพ.นครพิงค

รพ.ชุมชน

จํานวน 22 แหง
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 พัฒนาศักยภาพวิทยากรระบบ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและมีทักษะ 1.จัดอบรมการแพทยฉุกเฉิน - 30,000 - 1. ผูเขารับการฝกอบรม อบจ.เชียงใหม 

บริการการแพทยฉุกเฉินระดับ ในการเปนวิทยากร ระดับ Advance แกวิทยากรระดับ 1 มีความรูและทักษะสามารถ (กองชาง)

อําเภอ 2. เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา อําเภอ จํานวน 50 คน นําไปถายทอดแกหนวย รวมกับ

และเสริมสรางนวัตกรรมใหม ๆ 2.นําผูเขาฝกอบรมศึกษาดูงาน - 425,000 - ปฏิบัติการระดับเบื้องตนได สํานักงาน

ทางดานการแพทยฉุกเฉิน หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 2. ผูเขารวมโครงการไดรับ สาธารณสุข

3. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน หนวยอื่น ๆ ประสบการณและแนวทาง จังหวัดเชียงใหม

เรียนรูกับหนวยปฏิบัติการ การดําเนินงานจากการแลกเปลี่ยน และ

การแพทยฉุกเฉินอื่น ๆ เรียนรูระหวางหนวยงาน จํานวน 22 แหง

รพ.ชุมชน

4 พัฒนาศักยภาพหนวยปฏิบัติการ 1. เพื่อเพิ่มทักษะและความรู 1.จัดอบรมหนวยปฏิบัติการ 70,000 - - 1. ผูเขารับการฝกอบรม อบจ.เชียงใหม 

ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ในดานวิชาการและการฝก การแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน 1 มีความรูและทักษะสามารถ (กองชาง)

ระดับพื้นฐาน ปฏิบัติการระดับพื้นฐาน และเบื้องตนจํานวน 70 คน นําไปใชในการปฏิบัติงานได รวมกับ

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน 2.นําผูเขารับการฝกอบรม 595,000 - - 2. ผูเขารวมโครงการไดรับ สํานักงาน

ความรูระหวางหนวยปฏิบัติการ ไปศึกษาดูงานหนวยปฏิบัติ ประสบการณและแนวทาง สาธารณสุข

อื่น ๆ การการแพทยฉุกเฉินจังหวัดอื่น ๆ การดําเนินงานจาก จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ จํานวน 70 คน การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ปฏิบัติงานแกหนวยปฏิบัติการ ระหวางหนวยงาน สามารถ

การแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน นําไปประยุกตใชในหนวยงาน
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7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2551 2552 2553 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

5 พัฒนาศักยภาพหนวยบริจาคโลหิต 1.เพื่อเพิ่มศักยภาพหนวย จัดหารถยนต (รถบัส) พรอมติดตั้ง 5,000,000 - - 1. สาขาบริการโลหิตแหงชาติ อบจ.เชียงใหม

 สาขาบริการโลหิตแหงชาติ บริจาคโลหิต สาขาบริการโลหิต อุปกรณรับบริจาคโลหิต 1  เหลากาชาดเชียงใหม  (กองชาง)

 เหลากาชาด จังหวัดเชียงใหม แหงชาติ เหลากาชาด จังหวัด จํานวน 1 คัน สามารถจัดหาโลหิต รวมกับ

เชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพ ไดเพิ่มมากขึ้น สํานักงาน

ความคลองตัวและรวดเร็ว 2. ประชาชนและอาสาสมัคร สาธารณสุข

ในการใหบริการ ผูบริจาคโลหิตไดรับ จังหวัดเชียงใหม

2.เพื่ออํานวยความสะดวก ความสะดวกและพึงพอใจ และ

แกประชาชนและอาสาสมัคร ในบริการของ สาขา สาขาบริการ

ผูบริจาคโลหิต บริการโลหิตแหงชาติ โลหิตแหงชาติ

เหลากาชาดเชียงใหม เหลากาชาด

 จังหวัดเชียงใหม

6 จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาการเกิดปญหา สามารถบรรเทาการเกิดปญหาจาก 20,000,000  -  - สามารถบรรเทาการเกิดปญหา กองชาง

ในระดับอําเภอ น้ําทวมบานเรือน เสนทาง จากภัยพิบัติตางๆ เชน (งบประมาณ สาธารณะภัย ภัยแลง  น้ําทวม

คมนาคม ตลอดจนพื้นที่ทาง  น้ําทวมบานเรือน เสนทางคมนาคม ผูกพัน 3 ป) ธรณีภิบัติ ที่จะเกิดขึ้นได

การเกษตร  ปญหาการเผาขยะ ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตร  1 รวมทั้งบรรเทาปญหาการเผาขยะ

ในที่โลง  และภัยแลง  ปญหาการเผาขยะในที่โลง ในที่โลง

และภัยแลง

งบประมาณและที่มา



7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 ฝกซอมแผนปองกัน และ เพื่อเพิ่มพูนความรู บุคลากรขององคการบริหารสวน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทําใหการปฏิบัติงาน กองชาง

บรรเทาสาธารณภัย ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน จังหวัดเชียงใหม 1 1 1 ในดานการบรรเทาสาธารณภัย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรเทา 1. จัดซื้อถุงมือหนังกันความรอน 115,000 115,000 115,000 ทําใหการปฏิบัติงานในดานการ กองชาง

และการบริการดานการปองกัน สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ จํานวน 23  คู 1 1 1 บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ (ฝายบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภัย 2. จัดซื้อรองเทาดับเพลิง 126,500 126,500 126,500 มากยิ่งขึ้น สาธารณภัย

จํานวน 23  คู และสิ่งแวดลอม)

3. จัดซื้อรองเทา Safety 103,500 103,500 103,500

จํานวน 23  คู

4. จัดซื้อไมตะปบไฟ 6,000 6,000 6,000

จํานวน 18 ดาม 

5. จัดซื้อเสื้อกันฝนสะทอนแสง 49,500  -  -

จํานวน 33 ตัว ๆ ละ 1,500.-บาท

6. จัดซื้อวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ 150,000 150,000 150,000

ที่ใชในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย เชน 

สายสงน้ําแรงดันสูง รองเทา

ชุดกันฝน หมวกนิรภัย ถุงมือ 
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ขอตอขนาดตางๆ ฯลฯ

7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรเทา 7. ชุดอุปกรณกูภัย 3 ชุด ทําใหการปฏิบัติงานใน กองชาง

และการบริการดานการปองกัน สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย ดานการบรรเทาสาธารณภัย (ฝายบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภัย    - เปลบอรด 3 ชุด ๆ ละ 66,000  -  - มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาธารณภัย

(ตอ)  22,000 บาท และสิ่งแวดลอม)

   -  เปลสนาม 2 ทอน 3 ชุด ๆละ 36,000  -  -

12,000  บาท

   -  ตีลิ่ง 3 ชุด ๆ ละ 2,500 บาท 7,500  -  -

  -  คิวเอก 3 ชุด ๆ ละ 6,500  บาท 19,500  -  -

  -  เชือกโรยตัว ยาว 200 เมตร 228,000  -  -

3 ชุด ๆ ละ 76,000  บาท

 -  ชุดเขาตัว 3 ชุด ๆ ละ 57,000  -  -

19,000  บาท

 -  ถุงมือหนัง 3 ชุด ๆ ละ 5,400  -  -

1,800  บาท

 - เฝอกลม 3 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท 57,000  -  -

งบประมาณและที่มา



7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

8 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรเทา  - กระเปาพยาบาล 3 ชุด ๆ ละ 16,500  -  - ทําใหการปฏิบัติงานใน กองชาง

และการบริการดานการปองกัน สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 5,500  บาท ดานการบรรเทาสาธารณภัย (ฝายบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภัย  - เสื้อสะทอนแสง 3 ชุด 2,100  -  - มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สาธารณภัย

(ตอ)  - ไฟฉายพกพา 3 ชุด 2,300  -  - และสิ่งแวดลอม)

 - เสื้อชูชีพ 3 ชุด 2,000

 - เครื่องชวยหายใจ 3 ชุด ๆ ละ 22,500  -  -

7,500  บาท

 - เข็มขัดชวยชีวิต 3 ชุด ๆ 8,400  -  -

ละ 2,800  บาท

 - 338 -

 - 339 -

งบประมาณและที่มา



7.4  แนวทางการพัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน / ทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2550 2551 2552 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

9 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 1. เพื่อชวยเหลือประชาชนให จัดซื้อวัสดุอะไหล สําหรับ 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดมีน้ําใชเพียงพอ กองชาง

การบริการดานการปองกันและ มีน้ําใชอุปโภคบริโภค เครื่องจักรกล สูบน้ํา เชน 1 1 1 สําหรับการเกษตรกรรม (ฝายเครื่องจักรกล)

บรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลงจาก นอต สกูร ทอสง ทอดูด

การขาดน้ําใชในการเกษตร ปะเก็นยาง แบตเตอรี่

3. เพื่อชวยเหลือประชาชน ของอ ฯลฯ

จากภัยธรรมชาติตางๆ 1. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

4. เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรเทา และหลอลื่นทุกประเภท 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนไดรับความสะดวกสบาย

สาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ในพื้นที่อําเภอตาง ๆและ  มีความปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้น

งานโครงการเรงดวน

ของ อบจ.เชียงใหม

2. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

และสารหลอลื่นตางๆ  1,000,000 1,000,000 1,000,000 บํารุงรักษายานพาหนะและ

สําหรับใชกับยานพาหนะ ขนสงใหสามารถใชงาน

ของงานปองกันและบรรเทา อยางตอเนื่อง

สาธารณภัย และเครื่องมือ

เครื่องใชตางๆ

งบประมาณและที่มา
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สวนที่ 6 
การนําแผนพัฒนาสามป 

ไปสูการปฏบัิติ 
และการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 



สวนที่ 6 
 

การนําแผนพัฒนาสามป 
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล 

 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2545  มาตรา  3/1  กําหนดวาการบริหารราชการ-

แผนดินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ          
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน       
การกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมีผูรับผิดชอบ

ตอผลงาน  เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม พระราชบัญญัติดังกลาวจึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  ท่ีกําหนดใหองคกรภาครัฐตองนําหลักการ                    

ตามพระราชบัญญัติฯ ไปสูการปฏิบัติราชการของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย ท้ังนี้ การบริหารราชการเพ่ือ ใหเกิด

ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐจะตองมีการจัดทําแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการลวงหนา โดยแผนดังกลาวตองกําหนด  

ใหมีรายละเอียดข้ันตอนระยะเวลางบประมาณดําเนินการ เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ ภารกิจและตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล  และเพื่อตอบสนองตอแนวทางดังกลาว กระทรวงมหาดไทยไดประกาศใช

ระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

ไดถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอการบริหารราชการและเกิดผลสัมฤทธ์ิ กระทรวงมหาดไทยฯ 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกันจัดทํา / ทบทวนกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง    

สวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัด เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของตนเอง โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมของทรัพยากร  ความคุมคาและประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญและเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติโดยจัดทําแผนพัฒนาสามป                 
เพื่อกําหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ และงบประมาณดําเนินการในการตอบสนองตอประชาชน 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดนํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในเขตจังหวัดมาใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป เพื่อท่ีองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม จะไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548          

ขอ 28, 29 กําหนดใหองคกรมีการติดตามและประเมินผลโดยรายงานตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

และปดประกาศใหประชาชนท่ัวไปทราบโดยท่ัวกัน การติดตามและประเมินผลเปนกิจกรรมท่ีสําคัญ                       
ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา  เพื่อใหองคกรทราบความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ความสําเร็จ ในการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาที่ชัดเจน เปนระบบและสามารถนําผลสรุปจากการติดตามประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินในปตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. การนําแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1. การนําแผนไปสูการปฏิบัติ เปนการนําแผนงานหรือโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป               
ไปดําเนินการโดยการจําแนกรายละเอียด วัตถุประสงค เปาหมาย ข้ันตอนวิธีการ งบประมาณดําเนินการ  

ผูรับผิดชอบดําเนินการท่ีชัดเจน 
 2. การติดตาม เปนข้ันตอนการตรวจสอบผลการดําเนินงานกิจกรรมของแผนงานหรือโครงการตาม

แผนพัฒนาสามป  แผนดําเนินงานวาไดปฏิบัติตามท่ีกําหนดรายละเอียดไวหรือไม  มีความเหมาะสมในการใช

ทรัพยากรหรือไมอยางไร  ท้ังนี้เพื่อทราบความกาวหนาของกิจกรรมดังกลาว เพื่อรายงานใหผูบริหารทราบในการท่ี

จะพิจารณาตัดสินใจส่ังการตามสมควรตอไปเพื่อใหโครงการบรรลุเปาหมาย 
 3. การประเมินผล เปนข้ันตอนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานวาแผนงานและโครงการ            

ท่ีนําไปสูการปฏิบัติจริงนั้น บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม  ผลสําเร็จอยูในระดับใด  ตลอดจน

ผลสรุปท่ีไดดําเนินนโยบายแนวทางการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสมกับความตองการของประชาชนตอไป 
 

2. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด  6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ขอ  28  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีองคการที่ทําหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลคณะหนึ่ง
ประกอบดวย ผูแทนจากสมาชิกสภาทองถ่ิน  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หัวหนา         
สวนราชการ ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฎตามคําส่ังองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ี 1143/2549 ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2548  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ประกอบดวย 

1. นายชายชาตรี  ล้ิมจรูญ ประธานสภา อบจ.ชม.   ประธานกรรมการ 
2. นายนวิัตร  ฉัตรวรารัตน สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 
 เขตเลือกต้ังอําเภอเมือง เขต 1 
3. นายวฒันา  สุวรรณ    สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ    
 เขตเลือกต้ังอําเภอแมอาย เขต 2   
4. นายเสรี  คุณยศยิ่ง    ผูแทนประชาคมจังหวดั กรรมการ   
5. ดต.ทวีสิทธ์ิ  พรหมมา ผูแทนประชาคมจังหวดั กรรมการ 
6. ขนสงจังหวดัเชียงใหม  กรรมการ  
7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม กรรมการ  
8. ปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัดเชียงใหม กรรมการ 
9. นายธนา   อานนทวิลาศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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10. นายเฉลิมชาติ  นครังกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. ผูอํานวยการกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม   กรรมการและเลขานุการ 

  

ท้ังนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมมีอํานาจ
หนาท่ีคือ 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ท้ังนี้ให    ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

3. การกําหนดขั้นตอนวิธีการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดข้ันตอน       

ในการติดตามประเมินผลดังนี้ 
1. การติดตาม  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจักไดมีการติดตามแผนพัฒนาขององคการบริหาร   

สวนจังหวัด  ดังนี้ 
- การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค       

เพื่อทราบวายุทธศาสตรการพัฒนาฯ นั้น สอดคลองตอยุทธศาสตรดานตาง ๆ ในดับชาติและระดับจังหวัด 

มาก / นอยเพียงใด 
- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบวา

แผนงาน / โครงการ ในแผนพัฒนาสามปและการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีไดนํามา

จัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสอดคลองตอยุทธศาสตร

การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และตอบสนองนโยบายผูบริหารเพียงใด  
- การติดตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ    

การปฏิบัติงานวาถูกตองตามกิจกรรม และหวงระยะเวลาการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไวหรือไม และ      

ทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีแตละสวนราชการในสังกัดไดปฏิบัติวามีผลคืบหนาไปมากนอยเพียงใด   

จากการติดตามจะทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ     
วาตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม และเปนขอมูล       
ในการนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในคราวตอไป   
 



 
 - 344 -  

  

2.  การประเมินผล  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จักไดมีการประเมินผลความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน   ตามแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดกําหนดจัดทําขอขอบขาย  รายละเอียดเพื่อใชในการติดตาม

เสนอผูบริหารอนุมัติและมอบหมายใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอกดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของ

แผนพัฒนาในมิติตาง ๆ เพื่อใหทราบถึงผลสัมฤทธ์ิท่ีแทจริงของแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

คุณภาพการใหบริการตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม อีกท้ังการประเมินผลโดยหนวยงานภายนอกทําใหประชาชนไดเห็นถึงความโปรงใส  ความนาเช่ือถือของ

ผลการประเมินท่ีเปนหลักวิชาการอยางแทจริง  ตลอดจนผลสรุปจากการประเมินผลทําใหผูบริหารผูปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของไดนําพิจารณากําหนดนโยบายและปรับปรุงการใหบริการประชาชนใหไดเกิดความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดใน

การปฏิบัติงานตอไป 
 

4. การกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ินไว  คือ 
-  การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ปละ 1 คร้ัง ภายใน

เดือนธันวาคม  
- การติดตามแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ปละ 1 คร้ัง ภายในเดือน

ธันวาคม 
- การติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการติดตามปละ 4 คร้ัง รายไตรมาส      

โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกส้ินสุดไตรมาส 
- การติดตามการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ

ติดตามปละ 4  คร้ัง รายไตรมาส โดยรายงานใหผูบริหารทราบทุกส้ินสุดไตรมาส 
- การประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการประเมินผลปละ         

1 คร้ัง โดยดําเนินการประเมินผลตั้งแตเดือน มิถุนายน – ธันวาคม ของทุกป เพื่อสรุปผลรายงานผูบริหาร

ทองถ่ินทราบและนําเสนอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนปดประกาศใหประชาชน

ทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกป ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อาจดําเนินการเองหรือ

มอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนตามความเหมาะสม 
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1. การติดตามแผนยุทธศาสตร แผนประเมินผล

การพัฒนาขององคการบริหาร ตนเอง

สวนจังหวัดเชียงใหม

2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผล

สามปองคการบริหารสวน ตนเอง

จังหวัดเชียงใหม

3. การติดตามการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานและ

โครงการท่ีไดนํามาจัดทํา

ขอบัญญัติฯ

4. การติดตามแผนการดําเนินงาน

5. การประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

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

ระยะเวลาการดําเนินการติดตามและประเมินผล
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