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�������	
�����������������������������������	��������� ��������!"���#���$%

��&'%(�)�����$)�(*���������������$#� �����	
��������������������������������	�������������(+�


�"�)&#������,�',�����
&��� - 
�"�($�"���($��������	��.� ��!"���#�����������'�����/(/	#�����&����!"��

��
�0
��
�"����)����	�$#��������
������������(�)�
0 /	#��� ��������0�12����$)�����������&�  

�3���������2��$ ��������������������	�� �%
40��&�����������$%��������	/������	             

�����%
40��&�������������������(���������
#��'�"�������	��������� (�.0.2553 – 2557) �3����

���=#������
#��'�"� ���%
40��&������������������������������������	��������� (�.0.2552 – 2556) 

�����������������������	����������,�/	#
�
������������(?�����������������������	��������� 

(�.0.2552 -2554) �,B���!"���#��	�$#���������������)	��&��� - �$)�3�������=#������
#��'�"�
�"�)

	����������������������#��(�)��
4�C����	�$#������C�����D�(E��%�����!"�����&������&#�����

���(�)����/	#&��&���C�������(+��������������!�&������

�"�($�"���($� 

��������������������������������������	����������)��#��������(+����!"���!������������              

F,"�����������������(���������
#��'�"� �)����������	�����
�0�� �%	�%������ �%
40��&���$)���
��              

����������
#��'�"����
�B���������	3������/�������&����B��	���������.���������������)�)���             

�����&����!"�� 

�����	
�����������������������������������	����������)��������	�$#����!"��3�����

�����
�0�� �%
40��&���$)���
���������������)	��&��� - �$)
�"�����G�����������������������	

����������)/	#����������/(	��������� ��!"�&����������&#��������(�)�������!B�
�" 

�)�������)
������	/
� ���	#�������	
������������������(���������
#��'�"�  �.0. 2548   

�#�  4 

 “…������� �����������',����%
40��&�����������$)����������(? 

 “	���/�;<����*��"�4��” ����������� ��������0�12����$)��������������(�����

����
#��'�"�  
�"�����	�%
40��&�����������$)���
�������������������(���������
#��'�"���	

��	������
�0�� ���4��� �$)�%	�%��������!"���������������&3	���	�$#�������������0�12����$)

�����������&�  ��������������������	���%
40��&����������������	  ����C��$)���%��� 
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“	��"�4������?”  �����������  ��������0�12��� �$)��������������(���������


#��'�"� 
�"��	�$#��������%
40��&���������������$��1D)�(+���������	���$)����	�����/3������

�����
�"��	
���,B��������(?��(�)��D�&�$)(?  F,"�������&����!"���$)�(+����#����#������$%��)�)��$�

���(?3	������
�
����!"�(���(�%��(+�(�)���
%�(?…” 

 

1.1 
�C��$��	��"�4������?  

����������(?�)��$��1D)�(+���������	���$)����	���3�����������C���&#�%
40��&��

�$)���
����������  �������	
��3�������)����,�',������(+�/(/	#�����(I���&� 3	�����,�',��'��)


������$����������������������������	����������$)��������(+�����	���
�"&#��	��������� �������

���(?�(+�����($��%
40��&����������/(�=����(I���&� ���$����	
�"���C���&#�%
40��&������������,"� - 

�)�����
����������/	#���������,"����
��  �$)C���&#���
������������,"��)��3������/�������

/	#���������,"�3������ / �������
�"�)&#�������	�����������!"���#���$%&����&'%(�)�����$)�(*�����
�"

&#��������&�$)�%
40��&���������� F,"��)��$&����&'%(�)�����(*����� �%	�%�������������������

��"��!� �$)�����
�0����
�"�%	 

��������B� ����������(?�(+���
�"��������$#��	�����(�)��D�������(�)���(? �$����!� 

�����������������������	���������  ��#��������������(+����!"���!��������	
����(�)��D�������

(�)���(? 3	����3������/��������������������(?��(?
�"�)��	
����(�)��D�������(�)���(? /(��	
��

��(�)��D��!"���#��)��������	
����(�)��D�(+�/(	#�������������$)�����)�������������������

���(�)���� 

	����B� 3������
�"����%��=�������������(?��������������������������	��������� 

3	��J��)����(�)���(?�������#���)�)��$����(?��B� ���C��������#�� 2  (�)��� �!� 

1. ����������������������
�"�)	��������� 3	������(�)����',������(+�/(/	#���3������/

������� ���
�B�$(�)3������4��D)
�"�)/	#������3������/������� 

2. �������
�"��=�����(�)���(?�������#���)�)��$����(?  ��������#������!"���=(����$)

���$)����	�����'�����	���������������
�"�)���/(��#��	
����(�)��D �������(�)���(?&��/( 
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1.2 ���+/�����)*$����D�A���	��"�4������?��)*����-�������D�����A@>���=��� (".<.2553 – 2555) 

1. ��!"�(���(�%�
�
������������(? (�.0. 2552 – 2554) �$)��	
��3����������� ��!"�����2��      

����������	#��&��� - ��(? �.0.2553 – 2555 ��#��(�)��
4�C���$)(�)��
4�$ 

2. ��!"���#�����	
������������(?�����������������������	��������� (�.0.2553 – 2555)        

�����(�)����$)�=�D���������	
����������)�����������(���������
#��'�"� 3	�
�"����������(?

��������������������������	�����������������	�$#���$)�(+�/(&�������%
40��&�������������

������(���������
#��'�"�����&������	����������$)��	�$#������%
40��&�����������$%��������	�$)

������	 

3. ��!"��(+�����&����3������&��� - ��#��=���$��1D)
�"��#���)����%����������(�)��D(�)���(?

�$)���/((I���&�/	#
��
���!"�/	#�����(�)��D 

4. ��!"���	�����������4��$)��!"��3���)��������%
40��&���������� ����������(?�$) 

�����	
����(�)��D�������(�)���(? 

5. ��!"���	��%	�%�������$)���
������������������������������������	��������� 

 

1.3 $�'����=���D�A���	��"�4������? 

�����	
������������(?��������������������������	��������� �.0. 2553 – 2555               

/	#	�����������	
��&�������!���)
������	/
� 	���
�"�%	 
�" �
 0810.2/� 346  $����
�" 5 �%�C����4� 

2552 
�"/	#F��F#�����
�������	
���$)(�)�������������(? (�.0.2553 – 2555) ���������(�����

����
#��'�"� 3	�����)��������	
���$)(�)�������������(? (�.0. 2553 – 2555 ) 	����B 
 

1. )�������������	��"�4������+-����A��D�����A 

- (�)����$�$)
�
�� “�����%
40��&�������������������

(���������
#��'�"�����&������	” �$) “�����& (�)�C
3������
�"����

0���C�����������(���������
#��'�"�” 

 

C�����	!�� 

������ – �%�C����4� 

2552 

2. )�������"�4������+-�� 

- ��	(�)�%�(�)����
#��'�"� ��.��������#��=$�$)�����	(�)�	.����

����� 

 

C�����	!�� 

�%�C����4� – ������ 

2552 
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3. ��)*��)�����������+-�� 

- ����#��=$ ��!"���	
��3������
�"����0���C������&���D)�������

(�)����������
#��'�"��)	������C� 

 

C�������
�" 

15 �M1C��� 2552 

4. )�������������	��"�4������+-����A�����@!� 

- �����D��=�D����3������
�"����0���C����� �(
. ��C��������

����C� �$)����&���D)�������(�)����������
#��'�"��)	��

������	 ��#����#� �(
. ����&
��� 

 

C�������
�" 

31 �M1C��� 2552 

5. )�������������	��"�4������+-����A��D�����A 

- �����D��=�D����3������
�"����0���C����� �(
. ��C��������

������	 �$)������# ���. �����D�����%/�#������������ ���. &��

��������#�
�" �$) ���. ��#�$��������D���#�D)�������(�)���

�������
#��'�"��)	������C� ��!"���#� �(
. &��/(  

 

C�������
�" 

15 ��'%���� 2552 

6. )�������������/���D�A���	��"�4������+-��  

- ��	
����������������(? 

)�������"�4������+-��  

- �����D���������������(? 

 

C�����	!�� 

��1��� – ��'%����

2552 

7. �%���-�������+-�� 

- �����D���%��&�����������(? 

- (�)��0��#����������(? 

 

C�����	!�� 

�M1C��� – ��'%����

2552 
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���������B�&���������	
������������(? ( �.0. 2553 – 2555) ��������������������

������	���������  �$�����
�"/	#�����%
40��&�������������������(���������
#��'�"�������	���������

�$)/	#	�����������	
������������(?  &����B�&��	����B 

��B�&��
�"  1    ����&���������	
����   

  ��B�&��
�"  2    ���
�
�� / ��	�$!���%
40��&���$)���
���������� 

  ��B�&��
�"  3    �����.��������#��=$�$)���������)���#��=$ 

  ��B�&��
�"  4    ��������	��&'%(�)����������
���������� 

  ��B�&��
�"  5    �����	
�����$)����	3������ / ��������������� 

  ��B�&��
�"  6    �����	
����������������(? 

  ��B�&��
�"  7    �����%��&����$)(�)��0��#����������(? 
 

$�'������D�A���	��"�4������?  �����@����K $�� (17) 
 

����������	
���������� + �������������� 

������������
���������
���               
���	
���������� 

����������	
����������
	��������������

�!����"�������������
#�
�����$%��

� �����	(�)�	.��$������������#��	�$#�����

�����
�0�� ���4����$)�%	�%��������!"� ��������    

�����%
40��&��N���
�B���	�$#�����(EG��  

����&#��������(�)�����$)�%���3	���#         

����#��=$�!B�2�� ���������������������&��� - 

�$)�#��=$�����%����������D�(�)������

��	
������������(? 

� ������(�)�	.��$���������� (EG������&#�����

�$)�#��=$ 

� ��	
����������������(? 

� �����D)������������
#��'�"� 
 

� �D)������������
#��'�"������D� 

       ��������������(?��!"�����=#������
#��'�"� 

 

� =#������
#��'�"������D���%��&���������������(?

�$)(�)��0��#����������(? 

***  ������������������������&���$��#=#������
#��'�"�

������������������(?&���C������������������

&���$��!"���#������.���������$#�=#������
#��'�"��,�

�����D���%��&��$)(�)��0��#����������(?&��/( 
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$��  18  	��"�4������?=��D�A���	
������=��	
��@��LD!��=�@A&���-+/���������������

���D���? 

- =#���������������	��������������$������	
������������(?��������������������������	 

- =#���������������	�����������#�������C�������$������	
�����������������
0��$�$)   

�����������������&���$ 

*** ����������(?��!"�/	#�����%��&�(�)��0��#�$#���#��#��C�
#��'�"� �D)����������������

������	����=�D����   �����������������������	  ����C� ��������
�"���"���#���$)(�)��0��#(�)������


#��'�"�
���3	�
�"����C���� ����#��������&����
�"(�)��0��#�$)(P	(�)��03	��(P	��/���#������

��������� 

 

1.4 �����>�*$����D�A���	��"�4������? 

�����	
������������(?��������������������������	��������� �(+����!"���!�
�"�)������#

�����������������������	��������� /	#�����D��������������#��.�',�������!"��3���)��������
��      

���	���������&��� -  
�"��������!"��3���$)���$
�B�������������%��$)�(+��%(����&�������!"���#�������

����������������	��������������&�	����������	���
�����	����������$)��#
�������������������


#��'�"��������(�)��
4�C����!"���#���	(�)3������4��D)�=��%	 

 
 
 

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



�������  2 
 

�!�"����#�	
�$���%
"&'�(��$����)*����-�������D�����A@>���=��� 
 

2.1 $���%
����#�/<��!�"��"�4��$��D�����A@>���=��� 

 

 1) �����'�	
�$��A"&'���� 

  ������	���������&�B���=�
��
�0���!����(�)�
0/
� ��=��=�����)	���B��
)�$ 

(�)��D 1,027 R%& (310 ��&�) &�B���=��)�������#��%#�
�" 17 - 21 ��0����!�  

�$)��#����
�" 98 - 99 ��0�&)������ �!B�
�"(�)��D 20,107.057  

&������3$��&� ��!�(�)��D 12,566,910 /�� ��=�������� 

��%��
�������/(
��
�0���!�(�)��D 750 ��3$��&�  

3	�
���'/R �$)(�)��D 720 ��3$��&� 3	�
���'��&�   
 

2) ����@$��-A���  

- 
�0���!� &�	(�)�
0 

��4��D��2���������������C������ 

 - 
�0&)������ &�	������	��������  

������	$��(�� �$)������	$���=� 

 - 
�0&)���&� &�	����C�(��  

������	���T������ 

 - 
�0�&# &�	������	$���=� �$) 

������	&�� 
 

3) 
�C��!%�-���@�< 

3	�
�"�/(���C���!B�
�"�(+�C=����$)                                            (U�$)���)��
�"���             

��=�&���$��&�����R��VEW�����B��(P� ��C=���                                          �=�
�"�%	��(�)�
0/
� �!�  

“	�����
��
�”   �=�(�)��D  2,565 ��&�                                       ��=�����&����C����
�� ��������B

�����	���!"�-  
�"�������=����$�������$������                             ����  	��#����(�  �=� 2,297  ��&�        

	���$�������	�� �=�  2,195 ��&� 	���%�
� �=�  1,678 ��&�  �C���!B�
�"�������/	#�(+�                 

2 $��1D) �!� 
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� �!B�
�"C=���������G���=�
��
�0���!��$)
�0&)���&����������	 ��	�(+��!B�
�"(�)��D      

80 % ����!B�
�"������	 �(+��!B�
�"(U�&#��B��$��4�� 

� �!B�
�"���$%���B���$)
�"������������)�����=�
�"�/(�)������%����
�	&����������!� – �&# 

/	#��� 
�"���$%���B��(P� $%���B��V�� �$)$%���B�������	 �(+��!B�
�"
�"�������%	����=�D�����)��&�������1&� 
 

4) 
�C��!%�-���< 

���C������0��.���!��&$�	(?���%D�C=����=��)����� 12.5 – 38.0 oC ����/	#�(+� 3 M	= �!� 

  - M	=�#��     ���"�&�B��&��	!�������� ',��	!���M1C��� �%D�C=����=��)����� 13.8 – 38.0 oC 

  - M	=V�       ���"�&�B��&��	!����'%���� ',��	!��&%$��� �%D�C=����=��)����� 20.6 – 35.7 oC 

  - M	=����   ���"�&�B��&��	!���M0������ ',��	!���%�C����4� �%D�C=����=��)����� 12.5 – 34.3 oC  
 

5) ���>��  (������	��������� D 31 4������ 2551 (�)��D  1,670,317  ��  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�#��=$���(�)���� 
�"�� : ������(����� ��)
������	/
�   http://www.dopa.go.th (������(�)����(�)���(?) 
  

6) 
�C��������)��� 

������	��������� �������(���������C=��C���(+� 24 ����C� 204 &���$ 2,053 ��=��#��                 

����������� 3 �)	�� �!�  

- �������������������������$�� 120  ��������   

- ������������������������C=��C��  36 ��������   

- ������������������������
#��'�"� /	#��� �����������������������	  1 ���� , �
0��$

��� 1 ���� (�
0��$������������) , �
0��$��!��  2 ���� (�
0��$��!����!���������� , �
0��$

��!�����3�#) , �
0��$&���$  54 ���� , �����������������&���$  153 ���� 
 

 

 

&
�'��(���!& ��) 

(��) 
"-�� 

(��) 
�.� 

(��) 
�)�#��/	$ 819,750 850,567 1,670,317 

�)�#�������(������&  
      

- ��������	
������� ������������������������� 743,910 783,952 1,527,862 

- ������������	
������� ������������������������� 63,587 56,042 119,629 

- ������������������������������� (��������!������"�#��$���������� 

�"%���%�&
��"'!(�	"%$
� ��$��$�)**��������&������������������) 
8,583 7,476 16,059 

- ����������$�%#���$��� (����������������
�����������'�) 3,670 3,097 6,767 
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7) <����   

(�)����������	�����������=#���'!�  0�����%
4 91.80 %  0�������$�� 1.17 %            

0��������&�  5.60 %   0���������D�  T��	=  F����  0.02 %  0�����!"� - 1.41 % 

- ��	&���$��������!"� (�!"��(+�0������$) /	#��� ��	��!"�$#�� ��	��!"�������� ��	��#����&��        

��		��	� ��	$������)�� ��		��C��  ��	�����)�����&� 

- ��	
�"�����������G
��(�)��&�0��&���$)���
����
�"�� /	#��� ��	��)4�&%	���%�
����������� 

��	��)���������������  ��	���V��  ��	����&�  ��	����#�  N$N 
 

8) ������@"�� @�<�
 D�����A@>���=��� 

 - �����������#�� ��	�,B�(�)��D�	!�������� �����D0=�����&'������������#�� ����C���������� 

�������	�
������4��� ������� (�)��D��!B��#�� ���(�)��	 �$)��������$�&C�D[�&��� - 

 - ���������/�#	��/�#(�)	�� ��	�,B����	!���%�C����4� �������	��������'�%(���&� 

�$)���(�)��	���4�/�#	��/�#(�)	��   

-  (�)��D�������&� (	�����) ��	�,B�
%�(? ���)��������
�" 13 – 15 ��1��� ��������� 

��)�%
4������� �$)����������������&� �����
��� �	�B������=#��G� �$)����$����	�B�� 

 - (�)��D���#����
��$ �������	!���M1C���',���'%���� �(+����(�)�����4��=�����
��$ 

F,"��(+�����$����!�� 3	�������	��/�# 4=(�
��� ������/��# 

- (�)��D��	!����"�(+� ($����)
�) ��	�,B����	!���M0������  �������	��������'�$) 

���(�)��	 
 

9) ����;���%��!) 

� ���(�)(�  


��A��

��� 
�������� 

"&'����

=����-��

(��.�.) 

�%�=>��'�� 

(���) 

��
���
-����

=>���� 

(
�.�./���) 

��-����'��

�
-� 

(
�.�.) 

��-���    

�'���
-�D��� 

(
�.�.) 

��-���    

�'��D������� 

(
�.�.) 

1 ���������(�)(���������� 99.499 70,611 81,216 2,530,656 2,444,437 1,913,177 

2 ���������(�)(�T�	 6.000 2,390 2,400 50,836 48,961 34,271 

3 ���������(�)(���������� 38.070 7,225 4,800 200,898 200,798 117,815 

4 ���������(�)(������� 4.700 12,478 27,600 394,632 388,502 316,285 

5 ���������(�)(�����&� 38.980 2,300 5,520 62,950 60,180 45,568 

6 ���������(�)(�V�� 58.430 3,361 6,480 90,560 87,660 70,013 

7 ���������(�)(����
�� 7.320 2,765 5,280 55,300 54,500 44,159 

�#��=$���(�)(� 
�"�� : ���(�)(�����C=��C��  http://www.pwa.co.th/province 
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� ���/RR*�  


��A��

��� 
�������� 

"&'����

=����-��

(���@!�) 

"&'����

=����-��

(����
) 

"&'����

=����-��

(��%�����) 

"&'����

=����-��

()���@�&��) 

1 ���/RR*�����C=��C��������	��������� 5 58 427 172,836 

2 ���/RR*�����C=��C������C�V�� 3 19 233 44,598 

3 ���/RR*�����C=��C������C����
��� 2 23 212 52,108 

4 ���/RR*�����C=��C������C������� 5 39 371 65,907 

5 ���/RR*�����C=��C������C����(U�&�� 3 27 275 60,604 

6 ���/RR*�����C=��C������C����
�� 6 34 333 50,395 

�#��=$���/RR*� 
�"�� : ���/RR*�����C=��C�� ��& 1 (C�����!�) ������	���������  http://www.pea.co.th/pean1/map.html 

 

10) ��<EC� 

������	���������/	#��	���0,�1�
%��)	����B� 
%������	 ��(?���0,�1� 2550 ��������

�'��0,�1� 1,146 ���� 0=����	.��$.� 611 ���� ����=/��������$)�%�$���
�����0,�1� ������ 21,155 �� 

��������������/ ���0,�1� 440,706 �� ����(+�������B� 	����B 

� ��A��$�'�"&'�(�� 

- (2���� (����(�)'�0,�1�) 

  ������ 58,654  �� 

- ������B�
�" 1 – 2 ((�)'�0,�1�) 

  ������ 139,288  �� 

- ������B�
�" 3 (��4��0,�1�&��&#�) 

  ������ 75,804  �� 

- ������B�
�" 4 (��4��0,�1�&��($��/��������) 

  ������ 67,916  �� 

� ��A���/A�<EC� ������  99,044  ��  
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�����	�A� ��&��������=&���������� �#������� �$)������������������D)�������

���0,�1���B��!B�2�� (?���0,�1�  2550 

D����� ��������� 

��A����� >&��D�����A/@$�"&'���� 

)�% ��@���� ����@���� )�% : ��@���� ����  : ��@���� 

1   ��
.��������� ��& 1 1,987 35,496 1,524  1 : 18  1 : 23 

2   ��
.��������� ��& 2 2,089 36,745 1,929  1 : 18  1 : 19 

3   ��
.��������� ��& 3 1,945 51,361 2,006  1 : 26  1 : 26 

4   ��
.��������� ��& 4 1,519 25,853 1,295  1 : 17  1 : 20 

5   ��
.��������� ��& 5 1,862 40,161 2,114  1 : 22  1 : 19 

              

  ��� 9,402 189,616 8,868     

�#��=$���0,�1� 
�"�� : �����������&�!B�
�"���0,�1���������� ��& 1 
 

11) ����-����;����/$ 

������	��������� ���������%�$�����4��D�%� ������&�������	�$)����/������� &���#��=$

�%�$����������	�����������4��D�%� ������	��������� �.0. 2552  	����B 
 

D������/)
�� ()�) 
��$�/�->�>�" 

��D./���./�">. �".�)�"-�)* 

��
�� 129 91 


��&��
�� 68 16 

�C����� 122 38 

�����$������� 1,073 451 

��#���#�
�"�����������4��D�%� 150 - 

������������4��D�%� 328 13 

�����$�
����/��#���������$)�!"� - 725 111 

��� 2,595 720 
 

�����	�A� �#��=$�������'��������
�������
����������	��������� 

0=����%�C�� 

�%��� (PCU) 

��.���

��2�����	

�!"� 

��. 

����� 

�$����

����� 3�������$ 

0=��� 

(��0.) 

3�������$


�"�/( 

(��
.) 

3�������$

�%��� 

(���.) 

�'���

������ 

(��.) 
�� ��. 

���� 

�� ��. 

���� ���� ���� ���� 

1 - 23 270 33 270 10 13 550 
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�����	�A�  �#��=$�'�&���� ������	���������  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������(U���$)��&�����(U�����(�)����C����������	���������
�"&#���V*��)���
��

�)��	��
�� 10 ���	����� (? 2551  

$��	��


�" 
�!"�3�� 

��	���

(U�� 

(��) 

��&��(U��&��

��� 

(��) 

������

��������& 

(��) 

��&����������&

&����� 

(��) 

��&��

(U��&�� 

1 
#������ 35,322 2,078.61 0 0.00 0.00 

2 /�#/��
�������&% 6,482 381.45 0 0.00 0.00 

3 /�#�$!�	��� (D.H.F,Total) 4,324 254.46 3 0.18 0.07 

4 (�	��� 3,706 218.09 3 0.18 0.08 

5 ������(+���1 3,436 202.20 0 0.00 0.00 

6 &��	� 3,413 200.85 0 0.00 0.00 

7 /�#�$!�	��� (Dengue fever) 2,362 139.00 0 0.00 0.00 

8 /�#�$!�	��� (D.H.F.) 1,927 113.40 0 0.00 0.00 

9 �%��� 1,732 101.92 0 0.00 0.00 

10 ��	 995 58.55 0 0.00 0.00 

�+-�->�" 2549 2550 2551 

������	 

  - ������  

  - ��&�� : (�)���� 1,000 

 

18,922 

11.44 

 

16,383 

9.86 

 

18,087 

10.85 

���&�� 

  - ������  

  - ��&�� : (�)���� 1,000 

 

12,391 

7.49 

 

12,875 

7.75 

 

12,811 

7.68 


���&�� (���%&"������ 1 (?) 

  - ������  

  - ��&�� : ������	����� 1,000 

 

130 

6.87 

 

126 

7.69 

 

118 

6.52 

���	�&��    

  - ������  

  - ��&�� : ������	����� 1,000 

 

2 

0.11 

 

1 

0.06 

 

2 

0.11 
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3���)��	
�"���	���!B�
�"����C�&��� - ��������	��������� (? 2551 

1. 3��/�#�$!�	���  (D.H.F Total) ������)��	���3���=��%	�������	!����'%���� – 

������� ����J$�"��������	!��	���$��� 861 �� ����C�
�"��=#(U���=��%	 3 ����C�/	#��� ����C���!��N 

������ 1,648 �� ����C����
��� ������ 342 �� ����C����(U�&�� ������ 340 �� �$)�$%�����%
�"

���"��&�����(U�� �!� �������% 10 – 34 (? ����J$�"�����������%	���$��� 1,093 ��    

2. 3��/�#���	��G�  (Influenza) ������)��	���3���=��%	�������	!��4������ – 

�%�C����4� ����J$�"��������	!��	���$��� 81 �� ����C�
�"��=#(U���=��%	 3 ����C�/	#��� ����C���!��N 

������ 227 �� ����C������� ������ 60 �� ����C������	�� ������ 45 �� �$)�$%�����%
�"���"��&��  

���(U�� �!� �������% 10 – 34 (? ����J$�"�����������%	���$��� 108 ��   

3. 3��������(+���1 (Diarrhoea) ������)��	���3������J$�"��	!��$) 3,024 �� 

����C�
�"��=#(U���=��%	 3 ����C�/	#��� ����C������� ������ 3,653 �� ����C�	���&�� ������ 3,232 

�� ����C������	�� ������ 2,119 �� �$)�$%�����%
�"���"��&�����(U���=��%	 3 �������% /	#���  

- ���� 0 – 4 (?  ������ 10,307 �� 

- ���� 45 – 54 (?  ������ 3,714 �� 

- ���� 65 (?�,B�/(  ������ 3,808 �� 

�#��=$��4��D�%� 
�"�� : �����������4��D�%�������	��������� 
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12) A���@<�C(-D 

��������������$�
%���������	��������� ��(? 2551 ��������
�B���B� 17 3������ �=$������$�
%� 

1,285 $#����
 ������#����� 617 �� ��	�(+��#��$) 33 ���3������
�"/	#�����������������$�
%�

��C�����!�&���� 3	�����������
�"/	#�����������������$�
%���������	���������/	# 	����B 

       �����	�A� �#��=$3������
�"/	#�����%��&��������������������	��������� (? 2551 


��A�����  ���@!��/�������  
 D�����

�)����  

 �������� 

(
������)  

 ��D������ 

()�)  

1 $�&$
�������1&� 7 260.50 185 

2 ���!������$)�F������� - - - 

3 �%&���������� 3 58.00 216 

4 ���!"�������$)�%(��D� 2 664.50 141 

5 ���$.�
������� 2 7.00 22 

6 ����C�D[��$)��)	�1 - - - 

7 ������ 3 295.00 53 

��� (@>���=���) 17         1,285.00  617 

 

 

 

 

 

 

 

 

���3�#�C��)���$�
%����C�����!�&���� ��(? 2552 ��	�����=�����D[�	� 3	�	=���

�'�&���������$�
%�
�"�!"��������������������($��(? 2551 
�"��!"�����$����� ��	&�B���2��$�$)

(�)��0�3����
�"��	��� �)
����#���$�
%�
�B�/
��$)&�����&����	������!"���"�&���0�12����$)   

���$�
%����(�)�
0/
�����,B� (�)��������&���������������$�
%�&���- &���3����        

“(?�������$�
%� 2551 -2552” �(+���&����
�"�)������#C���%&�����������	���������'������������ 

 

���R��	��������#��$) 

���3������ 


�"/	#�������������� 

���$�
%��� 

C�����!�&���� 
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���"��,B� 3	�����&�����=�����#���������
�3�3$��
�"
��������#�����# 
�B���!"�����������$�����$�&

�$)$	$��)
�&����"���	$#�� ���
�B�(E��%��������B�������&$�	3$����"��,B�����&��
�"��$#�����

�����&���������&������0�12���3$� 3	�&���(�
�"�(+�(E�������&�����$�
%� /	#��� ���$�
%�

C����2����)����&���,B� , C��)�0�12���/
�
����$��(E�������"��&������)$�&�� , �%&�������

�$������$)��������3$���&���� (Logistics) �(+�3�����������G����	�����!"���#(EG��$��)
�

�����B��������)�)��� ���$	&#�
%�	#���$������$)$	����,"����B����� �)������������#��.	����

��%��������#��=� �)���0�12�����)&%#�C��$�&�$)����#�������4%����
�"���"���#��  

����������	���$�
%����!B�
�"C�����!�&���� ������(+�3���������	�$.��$)�$�� 

(SMEs) �(+��$�� ����=#(�)������/
��)�(+����$�
%���3������	#����1&� �%&���������� 

�$)������F�R&����� �D)�	��������	������C��)�����B�����
�"���"��=��,B��$)�����#����#�
��

��������#�������!"��&���)��������&���&#���������	����&C�����!�&�������/
��)
����# 

=#(�)���������&���$)��#���������G��������������	�����!"��3$���&�����$)���$�&�$�����


	�
� ���� ���$�& /RR*�������	%��$!���#
�������1&� ���� ��$� F���#��3�	 �01/�# ��!��{�F

���C������,B� ������������$�
%� &�����&��)�(+����$�
%����%&�����������(��=(��B�����

3$�) �%&����������$.�
��������$)��B����� �%&������������� ������F�R&����� �$)3$���&���� 

�#��=$	#���0�12��� 
�"�� : 0=����0�12����$)���$�
%�C�����!����������  
 

13) A�����@C�� 

 �!B�
�"
�������1&����������	���������
�B���	 1,611,283 /�� 3	����!B�
�"��=�����&

�$(�)
�� (�)��D  1,242,340 /�� �$)��=������&�$(�)
�� 368,943 /�� ��������(+� 

� �!B�
�"�� (($=��#���#����(? �$)�#����������(?)  512,232   /�� 

� �!B�
�"($=��#��/�� (�#���#��/�� �#��������/��)     77,270   /�� 

� �!B�
�"($=��!�/��      195,789   /�� 

� �!B�
�"($=�/�#�!�$ /�#�!�&#�    527,062   /�� 

� �!B�
�"($=�/�#	��/�#(�)	��         6,641   /�� 

� �!B�
�"�!"� - (���� ����B�� $��4�� 
�"��4��D) N$N)  292,286  /�� 
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14) A����/������� 

       �����	�A� �#��=$������3��������&�����	�%&���������������	��������� (? 2551 


��A�� ���A�/������� 
D����� 

(	���) 
@�-�
��/� (���) 

	����� 

(>��) 

	����� 

(��-�) 

	����� 

(���) 
	����� 

1 �����1&� 18 1,020,830,000 191 191 382 7,051.35 

2 ����� 10 151,500,000 142 182 324 2,006.89 

3 ���!"��	!"� - - - - - - 

4 ��"�
� 1 5,287,556 5 25 30 7.04 

5 ���!"���&����� - - - - - - 

6 ���!"������ - - - - - - 

7 /�#�$)$�&C�D[����/�# 9 85,754,000 130 56 186 999.34 

8 �R�����������$)���!"����!�� 8 70,576,391 408 23 431 573.06 

9 ��)	�1�$)$�&C�D[������)	�1 1 3,584,884 - 27 27 1.50 

10 ��"������ 2 30,500,000 26 8 34 150.76 

11 ���� 2 24,100,000 31 27 58 377.50 

12 (P3&������$)$�&C�D[� 1 36,000,000 5 - 5 492.50 

13 ��� - - - - - - 

14 �$��&�� - - - - - - 

15 �3$�) 10 122,810,000 83 30 113 748.26 

16 3$�) - - - - - - 

17 $�&C�D[�3$�) 1 55,000,000 11 42 53 40.40 

18 ���!"���$ - - - - - - 

19 /RR*� 1 1,300,000 5 25 30 23.12 

20 ����� 7 261,270,000 96 17 113 668.47 

21 �!"� - 17 196,950,000 142 86 228 2,537.90 

��� 88 2,065,462,831 1,275 739 2,014 15,678.09 

�#��=$	#���%&������� 
�"�� : ����������%&�������������	��������� 
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15) A���	�����  

������	��������������$�������� (? 2551  ������ 945,843 �� ��	�(+��#��$) 59.09 ���

(�)������������	���������  ����&�������������J$�"� ��	�(+� 1.60 ���(�)������������	��������� 
 

$���%
	����� �? 2550 �? 2551 ����@��/ 

- ������
�"�����
�� (��) 

- ������
�"������� (��) 

            ���
�B���B� 

958,519 

14,252 

972,771 

930,019 

15,824 

945,843 

 

- ��&������#�������� (��
) 159 168  

- ������&���	#�� 

   (1) ��G��&����� (��) 

   (2) ��G��&�$�� (��) 

   (3) ��G��&�����=�� (��) 

 

41,255 

43 

5 

 

38,104 

21 

2 

 

�'��(�)������ (����) 11,006 12,171  

=#(�)���&� (��) 150,153 203,490  
 

 �����
�"&#��������������
�"�%	 5 $��	�� 	����B 

1. ������������$�& 

2. ����������������� ������($�� ���F����F������&� �����#�����%��$ �$)�����#

��������!�� 

3. ���������3������$)C�&&���� 

4. ���������������	#�����������
����� �����#���� �$)�������
��4%���� 

5. ����������������	#������������%��� ����� �$)��������������%��$�!"� - 

�#��=$	#�������� 
�"�� : ���������������������	��������� 
 

16) A���������@����� 

������	��������� ���'��
�"
����
�"��
�"����������
����
�"�� ���� 

- ��#�
���$�������$� 1096 (������-�)����)  ���� ����$#��/�#�$)R�������!B� R�����=����� 

�B��&������ ����M10��&�����	.���)�����#�������&�|  

- ��#�
���$�������$� 1095 (�����$��-(��)  ���� 3(U��	!�	(U��(} �B��&�����R*� 	�������!"� 

(U��� �#����	���
�� 

- ��#�
���$�������$� 1322 (��!�����-��������) ���� ��)�'=(���	.���)���0�����-

�����%��D� ��)���4�&%���/� ��	R*���������
�� 
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- ��#�
���$�������$� 1269 (���	�-�)����) ���� 3�������$���#����/��  

- ��#�
���$�������$� 107 (���������-V��) ���� ����4C�D[������� (U����~�)��!����&)��� 

'B�������	�� 3�������$���#��$,� 	���������� 	��#����(� 

- ��#�
���$�������$� 1004 ���� �����&����������� �%
���������&�	���%�
�-(%� 

- ��#�
���$�������$� 108 ���� �#��'��� �����
����� ��	��)4�&%0�����
��������� 

�%
���������&�	�����
��
� 
)�$���	���&�� 

- ��#�
���$�������$� 1001 (���������-��#��) ���� �%
���������&�0��$���� �B��&����&��

�$)�B���%��.	�� ��		�����(E�� 

������	������������'��
�"������ &����)�����GG�&�3����� �.0.2547 ����&������	

��������� (�)���(? 2549 – 2550 ������ 192 ���� �������#�������� 13,841 �#�� ����C�
�"��������

3��������
�"�%	 /	#��� ����C���!����������� ����C�V�� �$)����C������� &��$��	��  

&������	��(�����
����#��=$���
����
�"���)������.0. 2550 – 2551 (�	!����1��� – 

��'%����) ���������	���������  

Guest Arrivals at Accommodation Establishments in Chiang Mai 

Nationality April - June 

(��G��&�) 2008 2007 D (%) 

Thai              350,326               343,749  + 1.91  

Brunei                         -                          -  - 

Cambodia                         -                          -  - 

Indonesia                  1,064                   1,875   - 43.25  

Laos                    529                          -  - 

Malaysia                16,886                 33,712   - 49.91  

Myanmar                    615                     740   - 16.89  

Philippines                    979                   2,176   - 55.01  

Singapore                  9,682                 14,427   - 32.89  

Vietnam                    273                          -  - 

China                  9,100                   9,950   - 8.54  

Hong Kong                  1,654                     763  + 116.78  

Japan                15,378                 20,686   - 25.66  

Korea                16,339                   4,116  + 296.96  

Taiwan                14,720                 11,005  + 33.76  

Austria                  1,861                   1,780  + 4.55  

Belgium                  1,753                   2,192   - 20.03  
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Nationality April - June 

(��G��&�) 2008 2007 D (%) 

Denmark                  1,467                   2,674   - 45.14  

Finland                    947                     717  + 32.08  

France                14,759                 14,976   - 1.45  

Germany                17,869                 19,823   - 9.86  

Italy                  2,499                   3,522   - 29.05  

Netherlands                18,953                 12,655  + 49.77  

Norway                  1,079                     967  + 11.58  

Russia                    610                     626   - 2.56  

Spain                  3,098                   3,362   - 7.85  

Sweden                  1,604                   2,256   - 28.90  

Switzerland                  3,464                   3,608   - 3.99  

United Kingdom                17,900                 19,304   - 7.27  

East Europe                  1,316                   2,373   - 44.54  

Canada                  3,381                   5,078   - 33.42  

USA                27,809                 31,839   - 12.66  

India                  4,007                   4,508   - 11.11  

Australia                12,541                 16,440   - 23.72  

New Zealand                  2,625                   2,952   - 11.08  

Middle East                  2,886                   4,649   - 37.92  

Israel                  3,209                   4,330   - 25.89  

Africa                    365                     312  + 16.99  

Others                16,358                 15,992  + 2.29  

Grand Total 599,905   620,134    - 3.26  

Thai 350,326   343,749   + 1.91  

Foreigners 249,579   276,385    - 9.70  
 

������&% : �(+��#��=$	��(Raw Data) F,"��(+����������
����
�"��
�"��#������3����� ���&��T#���  

                   ������
 �$)����)3$ 
 

�#��=$3����� 
�"�� : ������(����� ��)
������	/
�   http://www.dopa.go.th (�#��=$3�����
�"�(�)�
0 ��&C�����!�)            

�#��=$���
����
�"�� 
�"�� : �����������������
����
�"�� www.Tourism.go.th (�'�&����
����
�"��) 
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17) A�����;���!�� �'�&�������	�%��&�C�����������	��������� ����(+� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�#��=$��4��DC�� 
�"�� : ���������(*������$)����
���4��DC��������	��������� 
 

18) $���%
���"���;���>��-	
��-��	�A
��� 

   �   �/����	���>��-=�D�����A@>���=��� 

�/����	���>��-A���-�����* ���!B�
�"�����$%�


#��
�" ����C����
�� ������� ������ �$) ����C�	���$��  

�(+���	���
�"�=�
�"�%	���(�)�
0/
� ���C��(U��(+�&#��B�� 

$��4�� ��$��1D)
��4�����&�
�"������ 3	��J��)   

�B��&�����) 
�"/	#�!"�������
�"�%	���(�)�
0 ����!B�
�"

(�)��D 482.4 &������3$��&� ��!� 301,500 /�� 

�/����	���>��-���$�� ���!B�
�"
�B���	(�)��D 574 &������3$��&� ��=�����&�!B�
�"        

(U�����������&�(U��)���� (U�����������&�(U�������-������ C=��(�)�
0������G��(+�C=����=�
�"�%	 

/	#��� ��	�%��&����=� 1,550 ��&� ���%	�	��
��4�����&�
�"������ �$)���4%�/�#�$)��&��(U�
�"�����G 

 

 

���@!��/���-!�� �? 2550 �? 2551 
����@��/ 

+ (@"-��) / - (
A) 

�����C��     

 - ������ (���B�) 51 135 + 84 

 - =#��������& (��) 1 1   

 - =#/	#�����	��.� (��) - -   

 - 
��������/	#�������������� (���) 157 154 - 3 

�%
�C��     

 - ������ (���B�) 5 5   

 - =#��������& (��) - -   

 - =#/	#�����	��.� (��) - -   

 - 
��������/	#�������������� (���) 10,054 46,363 + 36,309 

��&C��     

 - ������ (���B�) 34 63 + 29 

 - =#��������& (��) - 1 + 1 

 - =#/	#�����	��.� (��) - -   

 - 
��������/	#�������������� (���) 7,630 21,156   
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 �/����	���>��-	����#)�� ���!B�
�"�����$%���=���
#��
�"����C���������� 	���)��.	�$)

����C������� �(+��!B�
�"&#��B�����$%���B��(P� �����4%�/�#������$)��&��(U�
�"�����G�$�����	�$)

(�)���	#���%	�	��
��4�����&�
�"�������$������ ����!B�
�"
�B���	(�)��D 696,250 /�� ��!� 

1,114  &������3$��&� 

�/����	���>��-A���/@�" – �/� ���!B�
�"�����$%�

��=�������C������� ���	� �$)����C���!����������� �����

���������&�%
���N �����$%������D�B��&������ 

�B��&�&�	����-���T�� �B��&�&�	����R*��$)�!B�
�"(U�

&#��B�� $��4��3	��������B��&�
�B�������� �����!B�
�"


�B���B� 163,162.50 /�� ��!�(�)��D 262.50 &������3$��&� 

 

�/����	���>��-<��
���� ���!B�
�"�����$%�
#��
�"����C������	�� ��#���$)����C�����&�  

(�)���	#���C��(U�
�"�%	����=�D��$)�(+�(U�&#��B��$��4��
�"�����G�������B��(P�&���� ����&��(U�

�������	 �$)�%	�	��
��4�����&�
�"������ ���� �B��&��������/�$ ������.��B�������!"�������	-

���=�D��$   ����!B�
�"(�)��D  1,406  &������3$��&� ��!�  878,750 /��  

�/����	���>��-����
�� ���!B�
�"�����$%�

��=���
#��
�"����C����
�� T�	 �$)����C��������      

���C��(U�
�"���=�D�	#���)������0��
%�(�)��� 
�B���

�����������$)�������0�����
��4�����&�           

���%D���
��3���D�	�
��(�)��&�0��&�� 0�$(����4��� 

�����%1���&�
�B �
��4�D���
���$)�%D�� �
��

�'�(E&�����
��4�����&� ����)������0,�1��#���#�


��������� ����!B�
�"
�B���	(�)��D 630 &������3$��&� 

��!� 393,750 /��  

�/����	���>��-�����'��A�� �(+��%
���������&� $��	��
�" 81 ���(�)�
0/
� F,"����(U�/�#  

/	#�$!����#�(+��%
���������&�J$�� 100 (? ���(U�/�#�$)�J$����)�����&���)��
���	.�           

��)��#���=������!"�����3����
�"
�����������(?
�" 50 ���%	�����
�"������������
��4�����&� ����

�	������
#��
)�$���� �����'
�"�)�����.��
!�����	���$�������	��/	#�������	��� 

�/����	���>��-	����� ���!B�
�"�����$%���=��� ����C�V���$)����C������� $��1D)          

C=��(�)�
0�$��F��F#�� �(+�������,"�����
!������(E��B�� �(+�(U�
�"�%	����=�D�(�)���	#��    
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���4%�/�# ��&��(U��$)���(U��$�����	 ���%	�	��
��4�����&�
�"�	��� ���� 'B���#����� ����B���#�� 

�B���%�#�� �#������� ����!B�
�"(�)��D 380 ��3$��&� ��!� 237,500 /��  

�/����	���>��-@>���A�� �(+�����
!�����  &�	&�����	�������	���$)	����	� �(+�(U�

!��	�����������&���1����4%���&��(U������	�� �$)�%
���������&�0��$���� �(+�&#��B��$��4�����

����B��(P��$)����&� ��=���(U�����������&�(U������	�� �$)(U�����������&�  (U�$%���B�����V��    

�C��(U��������%	����=�D� ���%	�	��
��4�����&�
�"������� �!� �B��&�0�������$�� �B��&�(��&�� 

�B���=����0��  'B����$�  ����!B�
�"
�B���	(�)��D 1,123.336 &������3$��&� ��!� 702,085 /��  

�/����	���>��-	���+  ��=�����&(U�����������&�(U����$�� ����C�T�	 �$)(U�����

������&�  (U�������� ����C�������� ����!B�
�"(�)��D 990 &������3$��&� ��!�(�)��D 618,750 /�� 

�/����	���>��-$/�$�� ��=����!B�
�"(U�����������&�(U��)���� �$)(U�������� ����!B�
�"

(�)��D 397 &������3$��&� ��!� (�)��D 248,125 /�� 

�/����	���>��-	�����  �����$%��!B�
�"(U�����������&�(U����� (U�����������&�            

(U�������- ������ �$)(U�����������&�(U����
�� ���!B�
�"  700  &������3$��&� (��$%�	#��(U�/�#

���	&���- �!�  (U���G����D  (U��&.����  (U��&.������  (U�	�����  �$)(U������  

�/����	���>��-A��@������ �(+��%
���������&���=��)������&�������(�)��0 ���!B�
�"

(�)��D 583 ��3$��&� ��!� (�)��D 364,375 /�� �����$%��!B�
�"(U�����������&�(U�$%���B�����V�� 


#��
�"&���$ 0��	���.� &���$���
)$� ����C�/��(����� 
#��
�"&���$������ &���$����) ����C�V�� 

������	����������$)(U�����������&�(U����$��VEW�F#�� 
#��
�"&���$(U��		 &���$0��'#�� &���$
���{�  

������	�������� 

�#��=$�%
���������&� 
�"�� : �%
���������&� ���(U�/�#  http:// www.dnp.go.th 
 

� ���"���A-� 

     $��1D)	�����������	���������   �!B�
�"���������	�������������&��$��1D)�$%��	��       

&��(�)�C
��� Great Group �(+� 4   �$%�� 	����B          

1. 
/��A-���  �����$%��!B�
�"(�)��D�#��$) 10 ����!B�
�"
�B���	���������	 ��=����C��

�!B�
�"���$%��	��$,���!B�	�������#��$)����	������B��
������ ��M	=���)($=������#
������M	=�$#��!B�
�"


�"������$(�)
�������'($=��!�/����!��!�����(+��!����B�
�" 2 /	#	�             

2. 
/��A-�#��   �����$%��!B�
�"(�)��D�#��$) 10 ����!B�
�"
�B���	���������	 ��=����!B�
�"	��

������$�	�
	��$,���!B�	������',������#��$)����	 ����)����B���)��(EG������B����M	=���)($=��$)

������)$#����#�	��
����#�����%	����=�D����	��$	$� ������!B�
�"
�"����$���B���)��#($=�          

/�#$/	#	�         
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    3. 
/��A-��&'� �����$%��!B�
�"(�)��D�#��$)  5  ����!B�
�"
�B���	���������	 ������G���

&��
�"$�	�������	��&!B������	��!��01������()(���=�����!B�	��������C���(+�(U�3(��� /������)

������������1&��&��(+���$����&'%��#��
��
�"	�             

4. !%@$� �����$%��!B�
�"(�)��D�#��$) 75 ����!B�
�"
�B���	���������	  ��
�B�	��$,��$)	��&!B�

�(+���$��&#��B��
�"�����G ����!B�
�"������%��%��#�'�� ��#�����
��/���$!"��$��������/
�-C=���   


����#���	����)$#�����
$�������#�	��$��=�$���B��4�����&� �$)���	������!"��3
������!B�
�"(U�/�# 
 

 

� ���#�� 

$��1D)(U�/�#��������	���������  (�)���	#��  (U�/��$�	���$)$�	�� 3	�(U�(�)�C
     

/��$�	��/	#���  (U�	�	���$)(U������ ����(U�(�)�C
$�	�� /	#���  (U���G����D (U��&.���� 

��!�(U���)  �����$)����	3	���%(	����B    

���#���
�A=�   #A�	�        

) ���A�A-�  �����!B�
�"�%���!B�
�"$%�����$��4���$)����B�� �����=���
�"�=�����  1,000  ��&� ����)	��   

�B��
)�$(���$���)��	�(+�(U�	����������D/�#�,B��������  &#�/�#
�"$��&#������	&������������=�  

',�&#�$) 30-50   ��&� ���$�����/�#��B�$����$)/�#�%���&�B� /� �$)�'���$�����&������	��
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$��
��("	��	)� +394.500 �.($��.) $��
���:��
� +347.000 �.($��.) <�(����-*$��$ 174,238 �$� <�(����
��2$��� 148,102 �$� ��#
�@)2$�	�*A�<���<
B�<�(����3CD�'#'���"�("���2E�0����'�&
�%#
�
������%���%����$��2$����<���<�����$�"����2���<������ F ��G������
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�	���$HA�� �
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'��������$��
��("	��	)� 325 �������I�A���$ $��
���"	)� 10 �������I�A���$ $��
��("��:��
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(�2L��<�(����$
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�@)2$�	�*A�<�����:��
��("	"%$
���#��%���<�(�����<�2���3CD���� �)���("2E� 
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1 ���������� 3� �� �$���("���	���(" 
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4 3����	# ����� �� �$���("���	���(" 
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� ������ 2E� �$���("���	���(" 
6 2$�%�
��)���("2E� 1,243 �%�� - 2E� �$���("���	���(" 
7 �2$.4 ������# - <$�# 2E� �$���("���	���(" 
8 3����O�) ������# 2E� �$���("���	���(" 
9 3����	�%�� ���$�� 2E� �$���("���	���(" 
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11 �����:��("���&��%�#� ���$�� 2E� �$��:��("-���'����%$����� 
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�2P��� 2E� �$���("���	���(" 
17 3�%�#��!(� 	
�2P��� 2E� �$���("���	���(" 

18 �����:��("%�#����# 	
�2P��� 2E� �$���("���	���(" 
����$��:��("-���'����%$����� 

19 �����:��("-2P�&�� &����� 2E� �$���("���	���(" 
����$��:��("-���'����%$����� 

20 �)����%���������������A &����� 2E� �$���("���	���(" 
21 3����2E���� (��'
�OA<���&) 	$0� 2E� �$���("���	���(" 

22 �����:��("%�#����Q�� ���	���:� 2E� �$���("���	���(" 
����$��:��("-���'����%$����� 
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29 �����:��("������ ������ 2E� �$���("���	���(" 
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18. ������������������ ����&(�)��D� �$)����4������	�������
#��'�"� 

19. �����	��#��3�������$������	 ������1������$ ���(*������$)����%�3��&�	&�� 

20. �����	��#������4C�D[��$)���	������&% 

21. ����������$���$)�����0���������� 

22. ���(*������$)����
���4��DC�� 

23. �����	��#���)�����1��������������#����������	 

24. ��	
����������	����(+��������$)��#�
�"���������(���������
#��'�"�
�"��=�����&   

      �$)��������B��(+�����������#������(���������
#��'�"��!"��������	���������  

      ��!���#�����������������������	��	
�� 
�B���B &��
�"�D)�������(�)��0�����	 
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25. ������%���!�������$!����������� ��!�������(���������
#��'�"��!"����������� 


#��'�"� 

26. �����#�������������� ���������� �������������2 ��2�������� ��!�������(����� 

       ����
#��'�"��!"� 

27. ��������������)�� �$)���������%DC������&�	.� �&�� ����� �$)=#	#��3���� 

28. ��	
����������!"��	&��
�"�����	/�#����)�����GG�&���B��!��������!"������	 

     ��#�(+���������#�
�"��������������������������	 

29. �������!"��	
�"�(+�(�)3�������(�)������
#��'�"�&��
�"�D)�������(�)��0

�����	 

 

� ��������#�
�"�����������������������	 &��(�)��0�D)���������)�����������#���

������(���������
#��'�"�  ��!"�� �����	������ �$)��#�
�"�������	�)����������4��D)���

�����������������������	 

�#� 1 $��1D)������	�����������������������������������	�������#��������4��D)����&

������	 

(1) 	�����������3������
�"�����	��G�
�"����0���C�����������(���������
#��'�"��!"�

����&������	 

(2) �(+����	���������
�"(���I',��������
�"�(+�C��������������(���������
#��'�"�     ��

������	
�"�%��&��(�)3�������
#��'�"���!�(�)�����(+���������$)/����#�/(	���������


�"������(���������
#��'�"��!"���������	�����'	���������/	#��� 

(3) ��#�/(	���������&���������!�3��������$��1D)
�"������������"��&����!"�� ��!���

=#
�"/	#���(�)3������������(���������
#��'�"��������  1  �����,B�/( 
 

                 �#� 2 �����	���������&���������$)��#�
�"��������������������������	&���#� 1

�����������������������	����)	�����������!"���#�(+�/(��$��1D)	����B   �!� 

(1) �����	
���������
#��'�"����&�����$)(�)��������	
����������	 3	������#��

�$)������)�����(�)�������������
#��'�"���������	��!"����/(�=�        

�����#������(�)��D  �������������������(���������
#��'�"�
�"��������	%$��

�$)�%#����
���0�12��� 
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(2) ��������#���$)����%����1�3������
�"�(+�3�����#���!B�2�����	��G� ��!������

���"����!"������$��������(���������
#��'�"� ��!���$��1D)
�"�(+����!������$�����

����!"��3����������3������
�"	���������3	�������(���������
#��'�"��!"�       

��������	 

(3) �����	���0,�1� ��4��D�%�  ��������������)��  ���������%DC������&��#���(�)����

���)	��������	 �$)/���(+����FB��F#�����������(���������
#��'�"��!"���������	     

3	�����&'%(�)������!"�����0���C���$)�%��&��$���M
4�|�������������0,�1�  ��4��D�%�  

��������������)�� ���������%DC������&���(�)�������������(���������


#��'�"��!"���������	 

(4) ���������������&(�)��D� ����4��� ���
����
�"�� ��������������$�
%��$) ��D�������

���������	 

(5) �����	���
�������4�����&��$)��"���	$#�����)	��������	3	��J��)�������"����  


����#�
�"�(+��������$������������	�=$V�� ��"�(I��=$��� ���	=�$�)�������	                 

�B�����������#���  ������(���������
#��'�"��!"���������	 

(6) ��#������	#���
����������� ���!"���!� ���!"�������$ �%�$��� ���������(�����   

����
#��'�"��!"�����&������	 

(7) 	���������&��C�����
�"/	#������'���3��C�����&��
�"�����	/�#����(I���&����

�����	  ��B�&�������)�����������#���������(���������
#��'�"� 3	��J��)�����

��"��������'���3��
�"�����������������������	  “����#�
�"
�"&#��
��” 
 

�#� 3   ���������%���(�)��D��#��������������$�� ����C=��C�� �)��)
��/	#�&��J��)

��D�
�"��=�����������#�
�"��������������������������	
�"�)&#��	������������ �&�/�������'

	������������/	# ��!"������(+����(I���&�F,"��)&#����#�
������������=� �$)�������������2��B���

���������'
�"�)	���������/	#	������$)$��������#���������%���B��)�(+�(�)3����&�����

	���������&����������#�
�"��������������������������	    

���������%���#���������(���������
#��'�"��!"���������	 �)��)
��/	#�(+���D�
�"

����	����$)����(+����/��	����������)�����#���	�����������������#�����&��(�)����  

�����#���������%����(�)����  ������(�)���� ����(+�/(��$��1D)��������������

���������'	��������� 3	���#0���C�����&�����������������	�����$��1D)������������	       

����
�� �������$(�)3����3	�/����#���������%���$��1D)��������#��"������!������#�/(

	����������
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&����&�� 39 �.�.�.�����������������������	 �.0. 2540 ��#/����"��&��',� (J���
�" 3) 

�.0.2546 /	#�����	��#���������������������������	����%�����	�����������������������  

�����������������������	&���������$)�(+�=#��������G���#��������$)$=��#���������������

����������	��#��($�	�����������������������	����,"��(+�=#��������G���#��������$)$=��#��

�����������������������	���������������������������������	 �$)����	�������%�	=�$

������(�)�����������������������������	��#�(+�/(&���3�����$)����������#�
�"�!"�&��
�"��

�����������	��!�&��
�"���������������������������	�������   
 

   

  (E��%����%�$�����������������������������	��������� �������� 630 �� ���/	#	����B 

1. �#�������  ������ 261 �� 

2. $=��#��(�)���  ������   48  �� 

3. ��������#��  ������  321 ��    

�������	
����
8%

����������
51%

���
����

41%
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$���%
"&'�(��@"&����"�4��  

$���%
"&'�(��A����)�������"&'�(�� (��!�"	
��-��	�A
���) 

� '�����
��
�"������'���3�������������������������	���������������'���3��

C�����&�����.�����	���$)��B�&����)�����������#���������(���������
#��'�"� �.0. 2542    

����#�
�"&#��
�� 

�����	�A�  ���������
��
�"������'���3��C�����������������	��������
   


��A����� @$�"&'���� / ���@!� D����������� 
��������
�A��������"�� 

(�.) 

1 ����C������� 6 26.741 

2 ����C�V�� 11 68.752 

3 ����C������	�� 2 13.393 

4 ����C�����&� 6 64.077 

5 ����C������� 9 51.575 

6 ����C���#�� 7 21.487 

7 ����C�	���)��.	 18 70.554 

8 ����C����
��� 6 21.451 

9 ����C������� 4 8.728 

10 ����C���������� 15 56.774 

11 ����C����C� 13 64.399 

12 ����C���!�� 5 15.084 

13 ����C��)���� 1 28.620 

14 ����C����	� 8 34.051 

15 ����C������� 1 0.562 

16 ����C����(U�&�� 12 62.166 

17 ����C�	���$�� 5 27.980 

18 ����C����
�� 5 67.018 

19 ����C�T�	 1 6.617 

20 ����C�������� 5 45.885 

21 ����C������� 3 79.850 

��� 143 835.764 

              
�"�� : ������� �����������������������	��������� 
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� �'��������)����������
���� ��0��  &�B ���=�
�"  304 ��=�
�"  7  &���$��������             

����C�����&� ������	��������� �!B�
�" 171 /�� (����%G�&��#������(U�/�#) �����������������

������	��������� ���3���������������������$)����	���� ��)
��������������$)������"���          

�����%1�� ��!"����
�" 30 4������ �.0. 2546 �������
�"��=�������	=�$����(+� 

�����	�A� �#��=$�����
�"��=�������	=�$����'��������)����������
������0��  

                    D ���
�" 31 �M1C��� 2552 


��A����� ���@!� ��� 

1 (�)�C
���01 32 

2 (�)�C
����G 65 

��� 97 


�"�� : VU���'��������)�������N   ������($�	�����������������������	��������� 
 

 

� ��+�������+��<EC� (E��%��������������������������	�����������3���������

�����	 3 3������� ����������������
�B���	 1,593 �� ����(+�  

 1. 3���������������
���� ����C�������  �(P	
����������B���4��0,�1�(?
�" 1 – 6 ������

����������� 726 ��   

 2. 3���������������B��$.� ����C�V�� �(P	
������������(+� 

- ��B���%��$ 1 – 2  ����������������� 53 ��        

- (�)'�0,�1�(?
�" 1 – 6  ����������������� 175 ��  

- ��B���4��0,�1�(?
�" 1 – 3 �� ����������������� 221 ��  

 3.3��������#��&#���#�	%���
��$�� ����C����	� �(P	
������������(+� 

- ��B���%��$ 1 – 3  ����������������� 70 ��        

- (�)'�0,�1�(?
�" 1 – 6  ����������������� 216 ��  

- ��B���4��0,�1�(?
�" 1 – 3 ����������������� 132 ��  

3	��%����������3�������3	���#���������=���&����D[�
�"�D)��������#���������=�$)

�%�$���
�����0,�1������	 �$)���&���������
�"&#����� ���������������������� �$)�����������

3C������&����&�2����)
�����4��D�%�  
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�"�� : ������0,�1� 0���� �$)����4��� �����������������������	��������� 

3������� 

&#���#�	%���
��$�� 

418 �� 

26 %  

 

3������� 

��������
���� 

726 �� 

46 %  

 

3������� 

�#����������B��$.� 

449 �� 

28 %  

 

�$U�	��$�����'��&"�#��
��$���-$��$�����	
��
���*A�$�$�%$	�#�&
�%#
�������%�� 
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$���%
A�������������)
�� 
 

  � ���/	#���C�1������$)���4��������
�"�����������������������	/	#��� 
 

����� 
�? ".<. 

2549 

�? ".<. 

2550 

�? ".<. 

2551 

���#A�D�A@L�@�� 

���A!�C���� 72,399,607.64 89,921,597.48 84,039,324.08

1. C�1�����%� ���. ����'���#�($�����=� 60,269,328.85 77,732,654.18 70,388,741.92

2. C�1�����%� ���. ����'���#�($���B����� 12,130,278.79 12,188,943.30 13,650,582.16

���A)��;���@���� )������ 	
�=���/��� 16,476,613.73 17,249,094.21 19,511,222.72

1. ���4�����������"���������%G�&�������%�� - - -

2. ���4������������%� ���. ���=#��#����3����� 12,877,032.48 15,682,703.91 15,890,408.47

3. ���(���=#��)
���	�I�����$)�#�������
#��'�"� 48,512.50 23,100.00 63,400.00

4. ���(�������	��GG� 2,289,688.75 464,258.90 1,989,813.25

5. �������%G�&�!"� - (	=	
���) 1,071,910.00 648,400.00 1,097,041.00

6. ����	
)�������D���� 189,470.00 430,631.40 470,560.00

���#A�D������&�� ] 14,450,348.07 39,791,553.84 31,232,591.93

1. ���	���/	#���
�������� 13,235,828.07 37,743,468.63 30,740,561.37

2. ���	���/	#��.	�&$.	 1,023,360.00 1,546,025.21 359,911.56

3. ���	���/	#���
%� 191,160.00 502,060.00 132,119.00

���#A������(��
@L�	
��D�A���=����)*��)�����������+-�� 

���A!�C�D�A��� 613,854,242.36 703,317,215.27 872,199,783.09

1. C�1��$)���4���������'��&���!�$#��$!"�� 410,842,810.07 458,080,797.77 624,257,090.53

2. C�1��=$������"� 123,674,555.60 135,250,941.84 127,909,579.38

3. C�1�����%� ���. ���C�1��=$������"�
�"��	��.�&��(�)��$��1���� 5 % 77,314,246.23 107,634,387.51 117,465,026.77

4. ���C���$����� 2,022,630.46 2,351,088.15 2,568,086.41

���A@�-��/A��/�  111,062,316.00 111,586,131.00 129,164,865.44

������#A���'���A 828,243,127.80 961,865,591.80 1,136,147,787.26

 


�"�� : ����$�� �����������������������	��������� 
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� ��	��������������/	#��������	��.����&�����/	#
�"/	#��������$�� 

 

 

� ���������'����������/	#��������	��.���� 
  

D�����@�-� 
	�
�����#A�D���D�A@L�@�� 

�? 2549 ����
� �? 2550 ����
� �? 2551 ����
� 

1. ���	C�1����� 72,589,077.64 70.25 89,921,597.48 61.19 84,039,324.08 62.35 

2. ���	���4��������   

    ���(����$) ����%G�& 
16,287,143.73 15.76 17,249,094.21 11.74 19,511,222.72 14.48 

3.  ���	���/	#���
�������� 13,235,828.07 12.81 37,743,468.63 25.68 30,740,561.37 22.81 

4. ���	���/	#��.	�&$.	 1,023,360.00 0.99 1,546,025.21 1.05 359,911.56 0.27 

5. ���	���/	#���
%� 191,160.00 0.19 502,060.00 0.34 132,119.00 0.10 

��� 103,326,569.44 100.00 146,962,245.53 100.00 134,783,138.73 100.00 

 

 

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

 

 

D�����@�-� 
	�
�����#A� 

�? 2549 ����
� �? 2550 ����
� �? 2551 ����
� 

1.���/	#
�"/	#��������$�� 724,916,558.36 87.52 814,903,346.27 84.72 1,001,364,648.53 88.14 

2.���/	#��������.���� 103,326,569.44 12.48 146,962,245.53 15.28 134,783,138.73 11.86 

������#A���'��-'� 828,243,127.80 100.00 961,865,591.80 100.00 1,136,147,787.26 100.00 

��	�������/	# 

��������$��  : ���/	#��������.���� 
8.75 :1.25 8.47 : 1.53 8.81 : 1.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

������� 3 
��/��
��"�4������+-�� 

=��?��������� 

 

 

 

 



�������  3 
 

��/��
��"�4������+-��=��?��������� 
 

3.1 ��/��+�����*"�4�� 

��/��
���-@)����*<��!�"@"&�����@�-��+��!�"��"�4��=����)�$������+-��A���@�)�-)   

SWOT  Analysis 

� D/A	$L� 

1. I���A����$*��*�'�	��'��0*�%��� �	����%�
�*$��*�)��
(���$@���A $@�U 
�������I  

2. I���A����$���)����I$/X��&'��0*�%���  
3. ���$����	��*����$��/�$���<���I$/X��&���%��%��  
4. #
B�O$$����� ��$�2'��'��O$$������ 2$��<H� 0/<�� 0/�'��� ���&$����� F 

����2Y�����
�/HA'������@��� 
5. 0���2C������@�������"�2������$<
B�	��*����������
�/HA�K<� �<���	$���2Y�����0
HZA

'���)����������@��� 
6. *#��)��	���$HA'���$
<��$O$$���� �2Y��%�������("�"O$ 
7. ��*#�<$����������$X�����$I!�/ ��	@�
��$I!�/�)�$��
��
(� ����)�	
��
�   
8. �2Y�I���A$#��$��$���$�<��A �
(�'��0*$
X��������  
9. ���%������������#%��%�� ����-�$H	@� I	�	@� �%������������#�������#I�A  

����2$�#
��I	�$A ������/�$ ����	)'0< �)����%����� 
 

� D/A���� 

1. '�$���'������<����$�
�	���&�����#�
��$<
B�-*$�	$��<�(�X� *#�	�$@���$
&
��"�
�*#�	"*
� *#�&"�2Y� %$��*#��$����#���*#������$���$<
B�-*$�	$��<�(�X�
'�����������@��� 

2. '��$	$�����<
B��*$��'��*#�$�#����$�%#������@������ F ����&�%��#���
0*$
X ����� ���	@�
��$�����%�	�$@�"�����$�����$H�$  

3. '��$#�����$���� �"�%�����0#����������$��/�$������ <G���$$��$
&"%���	��*����<��*�*���� ����$����	��&��$���	$�*�� 

4. '��$&
��$��*A*#�$����#
B�O$$� �$<
B�$���'����� �$#����<
B� 
$#��
(��$��$H�U[\�U��%���-�$H	@��%���2$�#
��I	�$A���	"*
� 

�



- 41 -�
 

5. *#�*
�*
��'���$&$&$ �$���	$�*����0*�$��/�$ %���*#
�&��$��      
�$�"&
�'�����@��#�O� %���*#
�&��U2P 2C�%3)P������'����:����������$��
�����2Y��
��$�
���	)'0< �

6. '��$*#�*)������ ��<�(�����	��������$����<G���$$��������%��	�'����#�� 
 

����� 

1. $
X�����-���	�
�	�)������� F ���� 
���-����$I!�/ �$��$��
�*)H0<�$I!�/'��*������������$H�$ 

('�� 2.1.1) �
- �-����$<
B�	)'0<'��2$���� �$�"�����$$����3M$�#
� 2M���
�

���*#�*)�-$*����$)� ('�� 2.3.3) �
- �-���*#��
��*�'����#�����	
�*� �$	$��	0<�#����������������	
�*�

����� -�����$#��
�����������2Y�$��� $#��
(�&
��%����$�$��$'
(�<�(�X�����
�%��	� ��-$��$���������� ('�� 2.5.5)�

- �-���-*$�	$��<�(�X� �$&
��%���	O$H�2-0*'
(�<�(�X��
�&"�2Y����
�$�"$���#��'��2$���� ('�� 3.3.1)�

- �-��������� �$
<��$O$$�������	����#����� �$��$
��$*#�*)���<�/��
��$ '�� �("�	�� ���������	��� �������&�$��������$�-0* ('�� 4.5)�
2. <$�$��
��
���"%��������'
(�����$�$�&��"�&�%������*A�$2�*$��	�#�

����@��� <.I. 2542 ����"%���%���*A�$2�*$��	�#�����@������"�&%��������$&
�$����$��$
	O$H�����
��&� �

4. &
�%#
�������%�����)�OI	�$A����$<
B�	
�*� ��������$	���	$���#������%���%���
	)'0<�� ���$I!�/ �����<�����#���
��*� -�����%�
�I	� #
B�O$$�����@��������*#�<��<���
���$�"������#�� 

5. 2$������*#������
#��2C�%	����#����� ������*$��'��2$��������)�����2C�%��� F 
���	����#������

6. ��#-����$���������#'��-�� �����$���������#������)$
�/A �������	)'0< 
 

� $��D���A 

1. -*$��$<�(�X�'���%�������"�����$�����#�������
�%����*A�$2�*$��	�#�����@��� 
����	$���%�����2$�-���A$�#��
�$�%#������@�����������%��	� ������������2$��H���$
�"�����$	�� �

�
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�

2. 	0<0���2$���I���%���2Y�0��'���	�$@��:��
��("��� ���%���2Y����$�$��$
��("
���$����&�<�(���������"�%�����2C�%�("��#��("�� 	0<<�(�����2Y�%��2���"�%��("��������
*)H0< ���	�$@����)2-0*�$�-0*  

3. 2C�%$*�("�
�����
��#� ���$2$
�$*'!(� – �� ��������� �!���$����������)��$����
'�����2$�����$ -���K<�����)��$'�	��	��*����#
�@)��� 

4. 0#�-��$��� 	�����%�����0
�O$$���� �$���������������$��/�$ 
5. �$�<$�$���'��-$*�)�
���%��	�����$������0<$#�'���I$/X��& �$���������# 

	$��*#��
�#������������$�$�3M$�#
��������$X� 
6. *#��&$����#
�@) ���	0<�$�"$���#����2C&&)�
� 	�����%�����<G���$$�������

������$
�#
B�O$$���#
��� ���2)P�%$����%�� �!��	�����$������<G���$$��$�$�-0* �$������ 
-���K<�����)����:������#�� 

7. �$�2Y�������%���"�%���2$���$�3�����'���"����������#���2Y�&"�#��� ����%�����
2C�%	����#����� ����$$�  
 

� ���@AL������� 

� �����#/�(EG���B��
��� 

� ���(*������$)����
���4��DC�����C��4�����&� ���	��/�� 3�$�'$�� 

� ����������$)��	���
��������B���������(�)��
4�C�� ���R���R=�$)��%���1�(U�&#��B��  

����������$�������.��B������=�������������%����(����)�������1&� ��!"����"�

(�)��
4�C�����$�&�$)�����#���	�����%#����&�������#
��������B��
�"�����$�
%��=��$)

��)����������C�����$�&&��� - ���������)�� 

� ���&����	�$)��#���%D������
����
�"��������	���������  ��#�(+���$����#�������#�����/	#

�$)���"���	���������'��������������!"���#�������&��3&
���0�12�����#����&��            

���)	���=������&����!"���$)��#���	������"��!� 

� �����#��3������������"����/	#������������%���#�����$�
%����"��,B���C�����$�&     

��!"����	��������� �$)���������%DC������&���(�)����
�"(�)����������C����1&�

�$)(�)����
�"��0����=����!B�
�"����/�$ 

� ��������3�����#���!B�2���$)�����������	�����"���	$#����!�� ��!"��������������&��


���0�12����$)���)	���%DC������&���(�)���� 
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3.2 �����@�-��
�����	��"�4��#��I-���-=�@>-���-��� 

�����	�A� ������3�������$)��(�)��D&����������(? (�.0.2551 – 2553) �$)�#���GG�&�

��(�)��D�����������������������	��������� �.0. 2551 
�"�)
#�����(����&�&�� �/�;<����*	
�	��

�����"�4����)*����-�������D�����A@>���=��� (".<. 2551 – 2553) 
 

�
��A��@�-��� 

��'�#�� A��@�-���D�-� 
������ 

D����� 

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

D����� 

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

1. 	#��3�����#���!B�2����������������  126 384,064,800.00 4 6,540,406.75 

2. 	#������0�12����$)���
����
�"�� 41 82,245,700.00 4 1,395,000.00 

3. 	#��
�������4�����&��$)��"���	$#�� 22 179,836,000.00 1 92,820.00 

4. 	#�����0�����$)����4���  18 25,350,000.00 5 16,759,025.00 

5. 	#�����0,�1��$)������%DC������& 95 257,827,500.00 29 46,267,409.82 

6. 	#�������������	����#����!��
�"	���(�)��
4�C�� 62 1,266,088,400.00 18 19,346,400.22 

7. 	#�����(*���������
���4��DC���$)����������#��

������#���.���#���
#��'�"� 

15 123,770,700.00 8 30,727,827.33 

��� 379 2,319,183,100.00 69 121,128,889.12 

)-A@�f�����
� 100 100 18.21 5.22 

 

 

                      
                   

 

 

 

 

- 
 
 
 
 
 
 

���=�������)&�������/������ 
#��3������ : 

���	��*�����
��)�OI	�$A 
�����#���$<
B� 

��*A�$�$�%$	�#�&
�%#
�������%��  
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�����	�A� ������3�������$)��(�)��D&����������(? (�.0.2551 – 2553) �$)�#���GG�&�

��(�)��D�����������������������	��������� �.0. 2551 
�"�)
#�����(����&����&�� �������-@�-��$������+-��  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
��A��@�-��� 

��'�#�� A��@�-���D�-� 
������ 

D����� 

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

D����� 

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

1. �3����	#�����
����
�"��  70 164,000,800.00 8 7,935,406.75 

2. �3������#��������#���.�C����1&�  - - - - 

3. �3����	#�����0,�1�  22 40,163,790.00 21 24,755,834.00 

4. �3����	#����"���	$#��  1 400,000.00 1 92,820.00 

5. �3����	#����&' – �%&��������$)C=��(EGG�
#��'�"�     2 800,000.00 2 492,500.00 

6. �3����	#��0�����$)����4���  5 12,000,000.00 3 16,266,525.00 

7. �3����	#����4��D�%� ������$)�%DC������&  12 27,366,800.00 9 20,368,925.82 

8. �3����	#�����(�������������	���
�������C���������� 31 121,378,900.00 22 47,693,570.29 

9. �3����	#���������
���4��DC���$)�������#�� 

     ����($�	C��������&�$)
�������� 

15 26,966,000.00 3 3,523,307.26 

��� 158 393,076,290.00 69 121,128,889.12 

)-A@�f�����
� 100 100 43.67 30.82 

���=�������)&�������/������ 
#��3������ : 

���	��*�����
��-���$��$���'������@��� 
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�����	�A� ������3�������$)��(�)��D&����������(? (�.0.2551 – 2553) �$)�#���GG�&�

��(�)��D�����������������������	��������� �.0. 2551 
�"�)
#�����(����&�&�� �/�;<����*��"�4��

D�����A@>���=��� (".<. 2550 – 2554)  
 

�
��A��@�-��� 

��'�#�� A��@�-���D�-� 
���@AL��/�;<����* 

D�����    

�)���� 

D�����@�-�  

(���) 

D�����  

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

1. A�����"�4�����)� 

1)  ����������#(�)�������%�C��	� 

2)  ����������#(�)�����(+���	� ���%D4��� ����4����$)          

     �����������=# 

3)  ����������#(�)����	��������&���!B�2���$��0�����$)     

     ����4���
#��'�"� 

4)  ����������#(�)����/	#�������	��������������
�"�',��$) 

     ��=��������������(+��%� 

5) ����������#(�)���������
����0���C���$)��������"��� 

    �����
�����   

38 79,842,590.00 32 67,747,605.00 

2. A���@<�C(-D 

1) �����������$�&����#���1&�($�	C�� 

2) (*������$)��#(EG����1&����"��C�� 

3) �������������$�&C�D[��%����$)
#��'�"� 

4) ���������%&�������
�"�(+���&������"���	$#�� 

5) ������������#� ���$�
%� 

6) ���������$)��������
����
�"�� 

7) ��#/�(EG����������� 

8) ������)�������	�����$!"���#������#� (Logistics) 

10 7,075,000.00 9 4,415,197.75 

3. A���)�������)� 

1) ���������)��(*������$)����
���4��DC�� 

2) ������1�����($�	C��������&�$)
�������� 

3) ���(*������$)(���(��������&�	 

4) ����������#��������"���&���������	� 

5) �����%���1��$)�����
�������4�����&��$)��"���	$#��   

    �$����� 

77 187,291,800.00 10 31,267,686.15 
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�
��A��@�-��� 

��'�#�� A��@�-���D�-� 
���@AL��/�;<����* 

D�����    

�)���� 

D�����@�-�  

(���) 

D�����  

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

4. A�������-���D�A�� 

1) ���������������4��� 4����C���$ �$)���(���(���
%���& 

   �$)(�)�M&������ 

2) ��#������,�(�)��4�(/&��$)������������� 

3) ��#�������(+��$�0	#�������#��������4��D) 

4) ���"���	����'�)�%�$���C����2�$)���!�����(�)���� 

     ��������� 

5) ������$)��������&���������������	����%
40��&����� 

    ������������=�D���� 

6) $��	������� ICT  ��!"�������%��%
40��&�� 

7) ���������$)��������&�����
�3�3$���$)C=��(EGG�
#��'�"� 

33 122,866,900.00 18 17,698,400.22 

��� 158 393,076,290.00 69 121,128,889.12 

)-A@�f�����
� 100 100 43.67 30.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���=�������)&�������/������ 
#��3������ :
���	��*�����
��)�OI	�$A�$<
B� 
&
�%#
�������%�� (<.I.2550 -2554) 
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�����	�A� ������3�������$)��(�)��D&����������(? (�.0.2551 – 2553) �$)�#���GG�&�

��(�)��D�����������������������	��������� �.0. 2551 
�"�)
#�����(����&�&�� 	��"�4��@<�C(-D	
�

���)�	���>��-\������ 10 (".<. 2550 – 2554) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


�"�� : ������J������=�D����&�	&���$)(�)����$���	���������&��������� �����������������������	��������� 

(�)���(?��(�)��D  2551 

�
��A��@�-��� 

��'�#�� A��@�-���D�-� ������������ 

���	��"�4��@<�C(-D	
����)�	���>��- \������ 10 D����� 

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

D�����

�)���� 

D�����@�-� 

(���) 

1. �%
40��&�����������%DC�����$)�����/
� 

    �=����������C=��(EGG��$)���������=# 
31 63,042,590.00 13 19,709,964.00 

2. �%
40��&�������#��������#���.�����%����$)����� 

    ��#�(+����2��
�"��"������(�)�
0 
23 42,766,000.00 19 42,841,970.82 

3. �%
40��&�����(���3�����#���0�12�����#��	%$ 

    �$)��"��!� 
70 164,000,800.00 12 8,727,906.75 

4. �%
40��&�����������
��
�����$���$��
�����C�� 

   �$)�����#��������"������2��
��������$)��"���	$#�� 
1 400,000.00 1 92,820.00 

5. �%
40��&������������#��4����C���$����������� 

    ��	���(�)�
0 
33 122,866,900.00 24 49,756,227.55 

��� 158 393,076,290.00 100 121,128,889.12 

���=�������)&�������/������ 
#��3������ : 

���	��*�����
����<
B� 
�I$/X��&���	
�*��%����� K�
���� 10 
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3.3. �����@�-��
�����	��"�4��#��I-���-=�@>-�)/�!�" 

�����������������������	��������� /	#��	
���%
40��&���������� �$)���
����������
�"

��������	�$#����������������)	��&��� - 
%��)	�� 3	���	
��3�������$)��(�)��D
�"

�)
#�����
�����&���3�����$)�%
40��&��
�"���"���#�� 	����B 

1. �%
40��&���$)���
���������������������������������	���������  

    (�.0. 2551 – 2553) ��#����������G&��$��	�� 	����B 

  1.1 �%
40��&��	#�����0,�1��$)������%DC������& 

  1.3 �%
40��&��	#����������	����#����!��
�"	���(�)��
4�C�� 

1.2 �%
40��&��	#�����(*���������
���4��DC���$)����������#��������#���.� 

��#���
#��'�"� 

2. �3���������"����
#��'�"� ��#����������G&��$��	�� 	����B 

2..1 �3����	#�����(�������������	���
�������C���������� 

2.2 �3����	#�����0,�1� 

2.3 �3����	#����4�D�%� ����� �$)�%DC������& 

3. �%
40��&����������������	��������� (�.0. 2550 – 2554) ��#����������G&��$��	�� 	����B 

3.1 	#������� 

3.2  	#�������������	��� 

3.3 	#��������"��� 

4. ��������0�12����$)�����������&�J���
�" 10 (�.0. 2550 – 2554)  ��#����������G

&��$��	�� 	����B 

4.1 �%
40��&������������#��4����C���$�������������	���(�)�
0 

4.2 �%
40��&�������#��������#���.�����%����$)�������#�(+����2��
�"��"������

(�)�
0 

4.3 �%
40��&�����������%DC�����$)�����/
��=����������C=��(EGG��$)���������=# 
 

�����������������������	��������� /	#���3������ / �������
�"(���I������������(?

����	�����(�)��D��!"�	��������� ����(+�����($����=����(I���&�  &���%
40��&�� 7 	#�� 	����B 

(1) 	#��3�����#���!B�2���������������� ���� 3��������	F!B����!"��������	�����GG�D

	���
��� 3����������%����1���!�F����F�'�� 3��������	F!B����	%�����#�� �$)�����	F!B����!"����	

�%D�C=������!�'!�  
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 (2) 	#������0�12����$)���
����
�"��  ���� 3����������������1&�3	���#���
����1&�

���
���� F,"��(+�����������������1&�
M1������ ���������	������������������
����
�"�����������	

/	#��	
��3������������%����������/�#	��/�#(�)	��������	��������� �$)����%	��%��$%��=#($=��%�$��

�����������!"���	�����������%�$�������&���������� 

 (3) 	#��
�������4�����&��$)��"���	$#��  �)�(+������������	���3	���	
��3������

(�)��������4�3��������	&�B�0=��������	��)�=$V�� F,"��(+�������������$)����	&��� - 
�"����������(+�

��#(�)����/	#�������=# ������#������"�����0=��������	��)�=$V�� 

 (4) 	#�����0�����$)����4���  ���� 3������������%��$)���������������
��0���� 

����4��� (�)��D�
�"�����G���
#��'�"� ��!"��(+�����������#����#��	 �%��� �$)�������� ��������#���.�

C���&#0�����$)����4���
�"��	�$#�������'�����& 3��������	���0�$(��&'����/�#��)�$���#��'��� 

��!"��(+�������������'�(E&�����
#��'�"� 3������������%�������$����)
� 3��������	������

�#�����������(U�&�� �$)3��������	���#�F�"�&���� ��!"�������)&%#���#�%�������������������!�


�	����4��� (�)��D����
#��'�"� 

 (5) 	#�����0,�1��$)������%DC������&  �)��#���������������������=# �����	���0,�1������

���%DC���$)��&�2�� ��������������������=#����%��� ����3��������	�������	.�������&� ���.��. 

3�������%	��	�������������
��1)
����������$)��
��0���
�����0,�1� 3����������

$=���!�����#�� 3����������������$!"��
�"��� ���.��. 3�����������������"��=������=#�=��%��� 

3�������������$%���&����	#��������������� 

 (6)  	#�������������	����#����!��
�"	���(�)��
4�C��  ���� 3������
%����0,�1��)	��(��GG�&�� 

�$)(��GG�3
 3������V�������$���=&������������	������������=# 3������V�������$���=&����

�������$)������������� 3������V�������$���=&������#������=��������
����� 3������

V��������������������		#��	���
��� GPS ��!"��(+������#����&����,��$)�������	���������'���

�%�$��� ������������������������������������
%�C�������������������	����$)���&������

����%� /	#��	
��3��������	&�B�0=������!�������!"���#/�(EG���$)�������������������������������


#��'�"� 3������(�)��������	
���������
#��'�"�������	���������  

 (7) 	#�����(*���������
���4��DC���$)����������#��������#���.���#��� ���� 3������

�D����&��&#���$)��#/�(EG�������&�	���%��� 3������V��F#����(*������$)����
���4��DC�� 

��!"��(+����������%�$�����#��(�)��
4�C�������(*���������
���4��DC�� 
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����-��������������D���  3  �?�����
��  (�?�������� 2549 – 2551) 

$����)*����-�������D�����A@>���=��� 
 

  �����	�A� �#��=$��(�)��D������� 3 (? �#���$�� ((?��(�)��D 2549 - 2551) 

����� �? 2549 �? 2550 �? 2551 
    

1. ��(�)��D�������
�"�/( 

         ����������$�� 

              - ����)���B�����=# 

              - �������&���#�=���� 

         �������������� 

 

 

2,190,850.00 

5,882,313.00 

 84,408,610.00  

 

 

 

2,190,850.00 

7,459,418.00 

189,927,076.00 

 

 

 

2,190,850.00 

7,790,128.00 

147,029,826.62 

 

��� 92,481,773.00 199,577,344.00 157,010,804.62 
    

2. ������������������ 

         - ���	�����	!���$)����#��(�)��� 

         - ���	����#����"����� 

         - ���	���&���
� �����#��� �$)���	% 

         - ���	�����4��D=(3C� 

         - ���	�����%	��%� 

         - ���	��������!"�       

         - ���	�����%C�D[� 
�"	���$)��"������#�� 

 

32,800,909.06 

6,473,962.78 

123,105,918.73 

1,813,031.87 

17,045,372.60 

280,000.00 

338,656,670.00   

 

37,605,715.50 

12,153,143.11 

134,682,662.06 

2,109,580.27 

17,569,394.89 

3,940,000.00 

196,889,840.00 

 

42,647,531.50 

19,798,834.59 

173,175,012.20 

2,710,992.12 

65,152,839.70 

285,000.00 

5,512,910.00 

��� 520,175,865.04 404,950,335.83 309,283,120.11 
    

3. �������
�"������	��������)�� 

         - ���	&���
���#����$)���	% 

         - ���	�����%	��%� 

         - ���	�����%	��%� 

         - ���	�����%C�D[� 
�"	���$)��"������#�� 

 

14,147,414.00 

- 

- 

46,737,352.00 

 

84,705,198.00 

30,706,923.00 

- 

212,109,360.00 

 

105,234,964.03 

36,754,810.00 

15,000.00 

13,591,700.00 

��� 60,884,766.00 327,521,481.00 155,596,474.03 

�����'��-'� 673,542,404.04 932,049,160.83 621,890,398.76 

 

          
�"�� : ����$�� �����������������������	��������� 

 

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



�������  4 

�/�;<����*	
�	�������"�4��=�>�������? 

 

4.1 �-�����<�*��"�4������+-��  :  

“��)*����-�������D�����A@>���=���  @�f���)*�����/��"�4�� 

��=����-����;����	����>�>�=��������-�;-!�"       

A������������%�����!��=������-���D�A������@�&�����A�” 
 

4.2 �/�;<����*	
�	�������"�4��=�>��� 3 �? (".<.2553 – 2555) :  
 

�/�;<����*��"�4�� 	�������"�4�� 
�������� 

�������-A>�� 
 

1.1 "�4��������-���D�A���)�������"&'�(�� 

      ������)���#��=$��!"����&�	��������"�������������

3�����#���!B�2�����
#��'�"� ���������)��2���#��=$

��!"��������� ��!"���#�=#',�����&#���������������

3�����#���!B�2������&�$)
#��'�"�������
#���� �����'

��	$��	�����������G ��������(+���!���������	������',�

��B��#��.�',�(�)3����
�"��	����)/	#����������	���  

���#��=$�������
�"�)�����'$	����FB��F#�����3������ 

�����'�����	���
���������!"��3����!������#

(�)3������������)�����
#��'�"�/	#���������)�� ���$

��#���&�	�����	#����(�)��D�(+�/(���������������  

����&%$ 3(�������(�)��D�$)�%#���������$�
%� 
 

 

 

1. A����)�������"&'�(�� 

        
 

 

 

��	��K 

��>��� 
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�/�;<����*��"�4�� 	�������"�4�� 
�������� 

�������-A>�� 
 

1.2 "�4���)�������"&'�(�������@C�� 

        ���0,�1��$)�����3�����#���!B�2��
�"�)�����'    

���"���	���������'������������
�������1&���
#��'�"�


�B���	#��������"�(�)��
4�C�����$�& ���$	�����#����

�����)�������#� ���� �����	&�B�	=�$&$�	�$�� 3��(%}�

���
����  �#����.� ����������$�������.��B����!"������1&�

N$N 
 

 

 

 

1.3 ��"�4���)�������"&'�(�� A�����)���)�$���� 

A�����;���%��!)	
�A�����;���%���      

      ���	������������"�����3�����#���!B�2�� 

	#����������������
�B�
�����$)
���B�� ���',�   

�����	�����������!B�
�"��#��(�)��
4�C�� ���������$)

����%����1���$���B���)��(�)(� �������$)(���(�%�  

����!������%�������$)�����#
�"	���������(�)��
4�C�� 
 

 

��>��� 

 

1.4 �����������-����;����$������
>�        

$��A=��� =����@)�&�$���)���)
/���'�D�����A 

 

1. A����)�������"&'�(�� 

 

 

 

       ���0,�1��$)$��	����# ���	��#�
�� �)�)
�� 

�=(��������#��������4��D)�������$��
�"����)��  

��!"��������������G�&��3&�����!���$)��#/�(EG��

�B�������!B���$����������� 
 

 

��>��� 
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�/�;<����*��"�4�� 	�������"�4�� 
�������� 

�������-A>�� 
 

2. A���@<�C(-D	
� 

������@����� 

 

2.1 "�4��@)�&�$���)��������&�=���$��@)
&���	��)-A 

@<�C(-D"�@"��� 

       �����!"��3���%��$��!��$%���%��$
�"	� � �������

���"������0�12�����������������
�0
�� ������������

�������&�������
�"�(+��=(4���������&��� - /	#��� ��1&� 

�%&������� ������ &�B��&��)	���%��$ �%��� 4%�������	

�$.� �$�� ��',����	��G� ������������������=#�$)

��)������������=#�$)����$/(�=����(����($�"��

��)���
�0�������	����������&�$)	������4%���� 
 

 

������
�AK 

 

2.2 �������	
�"�4�������
/�� (Cluster) 
 

       �����#���$)��������!��������������!��)�����


#��'�"�&��� - &$�	����������C����2 ����� �$)

�'�������������#�����'	�������������=�D����  

��$��1D)�������$%� � (Cluster) ��!" ��� ������� ���   

���)	������#�/������ &��0���C������!B�
�"��#/	#

��&�2���$)�������#�
�3�3$�� �)���������%����$�&


�"����$	&#�
%� ���"��%DC���$)�=$�������#�/������ 

���',����������%�$��� ����)���$��#�����'

& � � � � � � � � � � &# � � � � � � � � =# � �� 3 C � / 	# � �� � � ��

(�)��
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�$)������%���#������	��������� ����$��������=#
�"�$���$����!"���#����������������    

���������=# 

5.2 ���������$)������%����������%DC�������#������	#����4��D�%� ���
�������� ���. 

�$)��#�����!�������������
#��'�"� ��!"���#�����=#�����(*�����3���$)���	=�$���1�

�%�C�����(�)�������)	���!B�2�� ���&$�	',����(*�����3���)��	��
#��'�"� 

5.3 ��#��������#���.���#���
#��'�"� ����������#�����������%���%�����#���.������'/(�=�

�������=�	����%� 

5.4 �������������0���C����������#�(+��%�$���
�"���%DC����������&��/(������& 

5.5 ������%��$)��������������� ���
����� �$)�!"�- 

5.6 ���������$)������%�=#	#��3������#��#�',������������2 ��!"���#�����'�,"���&����/	# 

5.7 ���������$)������%����������%DC������&=#�=����% 

6. A�����<���� <-
�	
���4�;��� ��!"�
���%����%����1�0���� ���1����$��1D�
��0�$(����4��� 

�C����	$#��
���'�(E&����� 3���D�'�� �$)��$��(�)��&�0��&�� ���
�B�0�$(����4��� ����& (�)��D� 

�$)C=��(EGG�
#��'�"������!�������������#	������=��$)�!�
�	�=����%��&��/( 	����B 

6.1 ������%���#
#��'�"�	���������������	#��0����0�$(����4��� ����& (�)��D��$)       

C=��(EGG����
#��'�"� 3	��%����#���#���	����!����	#��0���� ���1����$��1D�
��

0�$(����4���(�)��D� C=��(EGG�
#��'�"�������%������  

6.2 ���������'����
�������&���- ��#���
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�����G�����
���%����%�0���� ���1�0�$(����4���
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������	��������� 
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�$��0���� 
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D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� ��������

1.  �/�;<����*A�����"�4���)�������"&'�(�� 

1. ���
����������
�" 1.1 : ������)����������	���3�����#���!B�2�� 2 2,350,000 - - - - 2 2,350,000

2. ���
����������
�" 1.3 : ��������3�����#���!B�2�� 	#����������� 162 603,350,100 113 572,979,000 95 536,356,300 370 1,712,685,400

�����  	#����4��D=(3C��$)	#����4��D=(���

�? 2554�? 2553 �? 2555
�/�;<����*

���>���/��)����"�4��

	��"�4������?  (".<. 2553 - 2555)

��)*����-�������D�����A@>���=���

���  3  �?

164 605,700,100 113 572,979,000 95 536,356,300 372 1,715,035,400

372

0
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D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� ��������

2. �/�;<����*A���@<�C(-D	
�������@�����

1. ���
����������
�" 2.1 : ��������!��������������!�����������$!"�� 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 3 4,500,000

�����	�0�12����������

2. ���
����������
�" 2.5 : ���������$)��������0���C�����=#(�)������ 2 2,300,000 2 2,300,000 2 2,300,000 6 6,900,000

3. ���
����������
�" 2.6 : �������������(�)��
4�C�����$�&�$) 2 1,639,000 1 2,000,000 1 3,000,000 4 6,639,000

�����)�������#�$�&C�D[��%���

4. ���
����������
�" 2.7 : ��#��������#���.���#���C����1&� 1 2,000,000 2 4,600,000 1 2,000,000 4 8,600,000

5. ���
����������
�" 2.8 : ���������$)��#����&�2�����
����
�"���$) 6 3,000,000 6 6,200,000 6 10,700,000 18 19,900,000

 �����#�����������=#�$)(�)�����D�����

" # � # "

���  3  �?
�/�;<����*

�? 2553 �? 2554
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�? 2555

6. ���
����������
�" 2.9 : ��#��C��$��1D�	#�����
����
�"�� 8 16,700,000 8 23,650,000 8 35,400,000 24 75,750,000

���(�)��������4������%��$)���&$�	

7. ���
����������
�" 2.10 : (���(�%��������$��
����
�"���$)������ 5 28,606,000 4 13,146,900 3 27,910,700 12 69,663,600


�����
����
�"��

25 55,745,000 24 53,396,900 22 82,810,700 71 191,952,600���



D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� ��������

3. �/�;<����*A������"���;���>��-	
��-��	�A
���

1. ���
����������
�" 3.1 : ���($=���&����,��������%���1�
������� 4 21,000,000 3 14,000,000 3 14,000,000 10 49,000,000

4�����&��$)��"���	$#��

2. ���
����������
�" 3.2 : �����������	���
�������4�����&��$) 5 39,900,000 5 37,200,000 5 34,500,000 15 111,600,000

��"���	$#��

3. ���
����������
�" 3.3 : �����&����������������.�
�"�(+��=(4��� 3 7,100,000 3 7,100,000 3 7,100,000 9 21,300,000

12 68,000,000 11 58,300,000 11 55,600,000 34 181,900,000

*

�? 2555

���

�? 2553 �? 2554 ���  3  �?
�/�;<����*

4.  �/�;<����*A���<���� 	
�<-
���4�;���

1. ���
����������
�" 4.1 : �����	������������=# 6 11,517,400 2 1,152,400 2 1,152,400 10 13,822,200

2. ���
����������
�" 4.2 : �����!"��3����'�����&�%������0�$(����4��� 9 60,800,000 9 60,800,000 9 60,800,000 27 182,400,000


#��'�"�

15 72,317,400 11 61,952,400 11 61,952,400 37 196,222,200
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D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� ��������

5. �/�;<����*A�����<EC�	
�"�4��)/�!�">��-�

1. ���
����������
�" 5.2 : ��������������������=#&$�	����& 2 15,000,000 2 15,000,000 2 15,000,000 6 45,000,000

2. ���
����������
�" 5.3 :������������$)������%DC����&�2�����0,�1� 22 138,766,100 22 181,285,000 21 116,787,000 65 436,838,100

3. ���
����������
�" 5.4 : ����������$)��	���0,�1����3������� 15 52,061,900 13 42,030,700 10 32,627,000 38 126,719,600

4. ���
����������
�" 5.5 : ������������%�C��)����%��� 13 83,919,300 5 76,000,000 6 41,417,000 24 201,336,300

5. ���
����������
�" 5.6 : ���������)��=#	#��3���� =#�=����% 3 13,986,000 1 10,000,000 1 10,000,000 5 33,986,000

6. ���
����������
�" 5.7 : ��������������������=#����%��� 12 21,460,000 14 24,488,400 10 20,600,000 36 66,548,400

" #

�? 2555�? 2553 �? 2554
�/�;<����*
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7. ���
����������
�" 5.8 : �����#��(E����������%������������%DC�� 4 3,896,000 1 170,600 1 170,600 6 4,237,200

����&��������/=#�=����%

71 329,089,300 58 348,974,700 51 236,601,600 180 914,665,600

.

���



D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� �������� D������)���� ��������

6. �/�;<����*A�����"�4������-���D�A������@�&�����A�

1. ���
����������
�" 6.1 : �����#����&����,��$)�������	���������' 16 7,390,000 22 9,103,400 18 8,550,000 56 25,043,400

�%�$���C����2

2. ���
����������
�" 6.2 : ����������#��(�)��
4�C���$)4����C���$ 8 2,080,000 7 1,010,000 7 1,010,000 22 4,100,000

�������������	���

3. ���
����������
�" 6.3 : ������������������������C��(�)���� 13 61,650,000 13 64,850,000 13 71,150,000 39 197,650,000

�������������	����$)���&����������%�

4. ���
����������
�" 6.4 : ��	�� / ��#��(E����������%��������������� 21 137,999,400 11 54,314,400 8 2,804,400 40 195,118,200

���������

58 209,119,400 53 129,277,800 46 83,514,400 157 421,911,600

*

�? 2553 �? 2554 ���  3  �?
�/�;<����*

���

�? 2555

7. �/�;<����*A������F�������@����;���!��	
���D�A��@����>/�>�  ���)� 

1. ���
����������
�" 7.1 : ��)&%#�����������������(�)���������(*����� 2 25,000,000 2 25,000,000 2 25,000,000 6 75,000,000

����
���4��DC��

2. ���
����������
�" 7.2 : ���(*������$)����
���4��DC�� 4 63,670,000 4 64,670,000 5 122,670,000 13 251,010,000

3. ���
����������
�" 7.3 : ���(*������$)��#/�(EG�������%��$)��"����&�	 5 21,232,900 2 15,000,000 2 15,000,000 9 51,232,900

4. ���
����������
�" 7.4 : �������#��(�)��
4�C����������1�������� 12 75,147,400 10 42,836,800 10 44,026,300 32 162,010,500

($�	C�� ���(*���������
���4��DC�� ����%��� / 
#��'�"�

23 185,050,300 18 147,506,800 19 206,696,300 60 539,253,400

368 1,525,021,500 288 1,372,387,600 255 1,263,531,700 911 4,160,940,800�����'��-'�

���
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1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน  

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดทําแผนแมบทการพัฒนา 1. เพื่อศึกษาสํารวจ ออกแบบ 1. ศึกษาสํารวจความตองการ 2,000,000 - - 1. มีรูปแบบการวางผังเมือง กองแผนฯ

อําเภอราชนครินทร จังหวัดเชียงใหม การวางผังเมือง เพื่อกําหนดทิศทาง เกี่ยวกับการจัดทําผังเมืองของ และการใชประโยชนที่ดินได

การพัฒนาของอําเภอราชนครินทร อําเภอราชนครินทร และการใช เหมาะสมกับความตองการของ

ในอนาคต ประโยชนที่ดินในอําเภอ ประชาชนในทองถิ่น

2. เพื่อศึกษาการจัดทําแผนแมบท 2. จัดทําแผนแมบทการพัฒนา 2. มีแผนแมบทในการพัฒนามิติ

การพัฒนาดานตาง ๆ เชน อําเภอราชนครินทร ทั้งในระยะ ตาง ๆ ของอําเภอราชนครินทร

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สั้นและระยะยาว จังหวัดเชียงใหม

และสิ่งแวดลอม 3. สํารวจความคิดเห็นของ 3. มีแนวทางการพัฒนาอําเภอ

3. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนา ประชาชนทุกภาคสวน ราชนครินทรที่ยั่งยืนตาม

อําเภอราชนครินทรอยางยั่งยืน ศักยภาพของทองถิ่น

ภายใตศักยภาพที่เหมาะสมของ

ชุมชน

2 แผนที่เสนทางและแหลงน้ํา เพื่อจัดทําแผนที่เสนทางและ โปรแกรมสําหรับจัดทําแผนที่ 350,000 - - มีขอมูลแผนที่เสนทางและแหลงน้ํา กองชาง

แหลงน้ําที่อยูในความรับผิดชอบ เสนทางและแหลงน้ํา พรอม สําหรับเปนขอมูลในการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนจังหวัด คอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติการ ทองถิ่นขององคการบริหารสวน

เชียงใหม จํานวน 1 ชุด จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1. วัสดุอะไหลสําหรับซอมบํารุง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. การปฏิบัติงานดานพัฒนา กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รักษา เครื่องจักรกล เชน ใบมีด นอต โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม

ดานการคมนาคมขนสง ดานการคมนาคมขนสง สกรู แบตเตอรี่ ใบกวาดฝุน ขนสงดานสาธารณูปโภค และ

ดานสาธารณูปโภค ดานสาธารณูปโภค และ สายไฮดรอลิค ยาง ฯลฯ ดานสาธารณูปการมีประสิทธิภาพ

และดานสาธารณูปการ ดานสาธารณูปการใหมีประสิทธิภาพ 2. อุปกรณวิทยาศาสตรสําหรับงาน 30,000 30,000 30,000 มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เชน 2. สามารถบรรเทาความเดือดรอน

ราษฎรในดานตางๆ น้ํากลั่น น้ํากรด น้ํามันเบรค ของราษฎรในดานตางๆ

3. เพื่อใหมีวัสดุ ครุภัณฑที่เพียงพอ น้ํายารักษาหมอน้ํา ฯลฯ 3. มีวัสดุ ครุภัณฑที่เพียงพอในการ

ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมี 3. วัสดุกอสรางอุปกรณเครื่องมือใน 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ปฏิบัติงานในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การปฎิบัติงานกอสรางและบํารุง ประสิทธิภาพ

ถนน สะพาน อาคาร และงานอื่นๆ

เชน ผลิตภัณฑ ยางมะตอย หินคลุก

หินกอสราง ปูน ลูกรัง เหล็ก ตะปู

คอน เทป หมวก รองเทา ฯลฯ

4. วัสดุไฟฟาสาธารณะตางๆ 300,000 300,000 300,000

สําหรับใชงานซอมบํารุงรักษาไฟฟา

สาธารณะที่ชํารุดเสียหาย เชน

หลอดไฟฟา ฯลฯ

5. วัสดุอะไหลสําหรับเครื่องจักรกล 300,000 300,000 300,000

สูบน้ํา เชน ทอสงน้ํา กรองแบตเตอรี่

ประเก็น สกรู นอต ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 6. รถตักหนา - ขุดหลังขับเคลื่อน 3,600,000 3,600,000 3,600,000 กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 4 ลอ เครื่องยนตดีเซลขนาดไมนอย

ดานการคมนาคมขนสง กวา 99 แรงมา จํานวน 3 คัน

ดานสาธารณูปโภค คันละ 3,600,000 บาท (ปละ 1 คัน)

และดานสาธารณูปการ 7. รถบรรทุกเททายขนาด 6 ตัน - 3,600,000 3,600,000

(ตอ) 6 ลอ ขนาดความจุไดไมนอยกวา 

5 ลูกบาศกหลา น้ําหนักของ

รถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 

12,000  กิโลกรัม จํานวน 4 คัน

ราคาคันละ 1,800,000 บาท

8. รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด - 1,550,000  -

6 ตัน 6 ลอ มีปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอยกวา  6,000 ซีซี น้ําหนักของ

รถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 

12,000 กิโลกรัม จํานวน 1 คัน 

ราคาคันละ 1,550,000 บาท

9. รถบรรทุกเพื่อบริการซอมแซม - 4,000,000 2,000,000

อเนกประสงค ชนิด 6 ลอ น้ําหนัก

ของรถรวมน้ําหนักบรรทุก

ไมต่ํากวา 8,400 กิโลกรัม 

จํานวน 3 คัน ราคาคันละ 

2,000,000 บาท
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สนับสนุน 10. รถบรรทุกชานต่ําชนิด 10 ลอ 3,800,000 3,800,000 3,800,000 กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จํานวน 3 คันๆ ละ 3,800,000 บาท

ดานการคมนาคมขนสง (ปละ 1 คัน)

ดานสาธารณูปโภค 11. รถบรรทุกติดตั้งเครนขนาดไม - 4,200,000 4,200,000

และดานสาธารณูปการ นอยกวา 200 แรงมา น้ําหนักของรถ

(ตอ) รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 15,000

กิโลกรัม ขนาดเครนยกน้ําหนักได

ไมนอยกวา 9 ตัน จํานวน 2 คัน

ราคาคันละ 4,200,000 บาท

12. รถฟารมแทรคเตอรขับเคลื่อน 3,900,000 3,900,000 3,900,000

4 ลอ ขนาดแรงมาไมนอยกวา 

99 แรงมา จํานวน 6 คัน

ราคาคันละ 1,950,000บาท

13. น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 50,000,000 50,000,000 50,000,000

ทุกประเภทในพื้นที่อําเภอตางๆ

และโครงการเรงดวนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 บํารุงรักษา หรือซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บํารุงรักษา หรือซอมแซมถนน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง ลาดยาง และคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ผิวจราจรลูกรัง ลาดยาง และ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก คอนกรีต ซึ่งเปนที่ดินและ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง สิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูใน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ความรับผิดชอบขององคการ มีความสะดวกรวดเร็ว

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

หรือถนนที่มีผลกระทบตอ

ความเดือดรอนของประชาชน

โดยสวนรวม มีความจําเปนตอง

บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี

ดําเนินการซอมบํารุงผิวจราจรอื่นๆ

เชน ปูผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต

งานซอมผิวทางคอนกรีต

งานกอสรางไหลทาง งานจราจร

สังเคราะห งานตัดหญาไหลทาง

และตัดแตงกิ่งไม งานแกไข จุดเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยในการจราจร

(เกินศักยภาพเครื่องจักรกล องคการ

บริการสวนจังหวัดดําเนินการได)
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบเปง หมู 3 ตําบลสบเปง - 6,735,300 7,000,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม. 5024 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานสบกาย หมู 3 ตําบลกึ๊ดชาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สะดวก อําเภอแมแตง กวาง 6 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทาง 11,770 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง มีความสะดวกรวดเร็ว แมแตง

ป 2553 สราง 1,430 เมตร

ป 2554 สราง 1,500 เมตร

ที่เหลือบรรจุในแผนปตอไป)

4 กอสรางถนนพรอมรางระบายน้ํา 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบเปง หมูที่ 3 ตําบลสบเปง - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานสบกาย หมูที่ 3 ตําบลกึ๊ดชาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม.5024 สะดวก อําเภอแมแตง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 1. กอสรางถนน กวาง 4 เมตร 2,560,000  -  - 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร ยาว 640  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

2. รางระบายน้ํากวางเฉลี่ย 441,600  -  -

 1.50 เมตร  ลึก 0.50 เมตร 

หนา 0.07 เมตร ยาว 640 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายทางวัดบานนอย - 1,300,000 1,300,000 1,376,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1317 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถนนทางหลวงแผนดิน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมายเลข 1317 หมูที่  11  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 1,250 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

หรือมีพื้นที่กอสรางไมนอยกวา 

7,230 ตารางเมตร

6 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขานใหม-บานหวยทรายขาว 4,264,400 4,264,400 4,264,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม.4029 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลยั้งเมิน  อําเภอสะเมิง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 4,569 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ป 2553 สราง 1,523 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2554 สราง 1,523 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2555 สราง 1,523 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 กอสรางถนนลาดผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวัดจันทร - บานหวยตอง 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม.4067 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมแจม กวาง 6 เมตร 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ระยะทาง 10,000 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 1,500 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 1,500  เมตร

ป 2555 สราง 1,500 เมตร โครงการ

ที่เหลือบรรจุในแผนปตอไป)

8 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปง - บานแมลานนอย 8,360,000 7,100,000 7,100,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม.5101 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก กวาง 5.50 เมตร ยาว 14 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (โครงการตอเนื่อง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 1,775 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 1,500 เมตร

ป 2555 สราง 1,500 เมตร โครงการ

ที่เหลือบรรจุในแผนปตอไป)
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ - - 4,060,000 3,290,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานขุนแตะ หมู 5 - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก บานหวยมะนาว  หมู 4 - สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานสมปอย หมู 8 - 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว บานหวยขนุน หมู 9 ตําบลดอยแกว มีความสะดวกรวดเร็ว

อําเภอจอมทอง กวาง 6 เมตร

ยาว 3,800 เมตร 

ป 2554 สราง 1,450 เมตร

ป 2555 สราง 1,175 เมตร

10 กอสรางถนนลาดยางผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง น้ําตกแมเตี๊ยะ - ฟารมตัวอยาง - - 2,800,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา โครงการพระราชดําริสมเด็จ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก พระบรมราชินีนาถ หมู 8 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานหวยสมปอย เชื่อม หมู 5   3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว บานขุนแตะ ตําบลดอยแกว  มีความสะดวกรวดเร็ว

อําเภอจอมทอง  

ปรับเกรดชั้นลูกรังเดิมแลวบดอัด

หินคลุกพรอมทําผิวเคปซีล 

กวาง 6 เมตร ยาว 14,000 เมตร

ป 2555 กอสราง 1,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11  กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวาง หมูที่ 25  - 7,560,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลดอยหลอ - ตําบลสันติสุข 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

12 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวังธาร หมูที่ 22 ตําบลดอยหลอ 6,580,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

พรอมไหลทางลูกรังบดอัดแนน 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานหนองหอย หมูที่ 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 2,350 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

13 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอหมู 2 - หมู 11 ตําบลสันโปง  -  - 9,600,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  - หมู 3 บานหวยน้ําริน ตําบลขี้เหล็ก 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก อําเภอแมริม - ตําบลขี้เหล็ก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมแตง (เลียบคลองชล 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ประทานสายใหญฝงตะวันออก) มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 15 กิโลเมตร

(ป 2555 กอสราง 3,000 เมตร)

14 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมสาใหม หมู 6 1,844,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานแมสานอย หมู 10 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลโปงแยง เชื่อม บานแมแมะ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 9 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 1,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

หนา 0.05 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

15 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานหนองปลามัน 5,652,000 5,652,000 5,652,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานหวยทราย หมู 3 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลหวยทราย เชื่อมบานนาหึก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 1 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 3,600 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2553 สราง 1,200 เมตร

ป 2554 สราง 1,200 เมตร

ป 2555 สราง 1,200 เมตร

16 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซลี 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานหวยทราย 4,710,000 3,768,000 3,768,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา แมแอนหัวฝาย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก บานหนองปลามัน หมู 2 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลหวยทราย เชื่อมบานนาหึก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว หมู 1 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  ยาว 2,600 เมตร

ป 2553 สราง 1,000 เมตร

ป 2554 สราง 800 เมตร

ป 2555 สราง 800 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

17 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 9 บานหวยสม  ตําบลสันกลาง 3,840,000 8,000,000 8,960,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอสันปาตอง เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 6,500 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 1,200 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 2,500 เมตร

ป 2555 สราง 2,800 เมตร

18 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานปาจู  ตําบลมะขามหลวง- 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานมะขุนหวาน-บานรองขุด 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 7.3 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2552 กอสรางแลว 1.6 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2553 สราง 1 กิโลเมตร

ป 2554 สราง 1 กิโลเมตร

ป 2555 สราง 1 กิโลเมตร

ที่เหลือเปนโครงการในปตอไป
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

19 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานไผลอม หมู 9 840,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา (เขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง) 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมบานศรีดอนชัย หมู 7 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (เขตองคการบริหารสวนตําบลเวียง) 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง  กวาง 6 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 300 เมตร

20 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยงูนอก หมู 4 ตําบลสันทราย 3,050,000 3,050,000 3,050,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานมอนปนใต 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สะดวก ตําบลมอนปน  อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 1,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว ฝาง

ป 2554 สราง 1,000 เมตร

ป 2555 สราง 1,000 เมตร

ที่เหลือเปนโครงการตอเนื่องในป

ตอไป
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

21 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนสาน  หมู 6  ตําบลแมสูน 4,200,000 5,040,000 5,040,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานปางควาย หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สะดวก ตําบลแมงอน อําเภอฝาง  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 5,100 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 1,500 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว ฝาง

ป 2554 สราง 1,800 เมตร

ป 2555 สราง 1,800 เมตร

22 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนบานทากวางเชื่อมบาน - - 6,400,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สันตนดู หมู 8 เชื่อมบานสันทราย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก คองนอย ตําบลเวียง เชื่อม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานสันปากอ ตําบลแมคะ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง  มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร   ยาว 2,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

23 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานน้ํารู หมู 6  ตําบลเมืองนะ  7,298,000 7,298,000 7,298,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานหวยจะคาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 10 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2553 สราง 1,500 เมตร 

ป 2554 สราง 1,500 เมตร 

ป 2555 สราง 1,500 เมตร 

โครงการที่เหลือบรรจุในแผน

ปตอไป)

24 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว 3,162,000 3,162,000 3,162,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานแมเตาะ หมู 11 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

25 กอสรางถนนลูกรังบดอัด 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางบานหนองบัว  หมู 3 4,333,000 4,333,000 4,333,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเมืองคอง  อําเภอเชียงดาว ถึง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก บานหวยน้ําดัง หมู 5 ตําบลกึ๊ดชาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมแตง  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 20 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

26 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานผาใต หมู 12 ตําบลทาตอน - - 9,576,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมบานผาขวาง หมู 5 ตําบลแมยาว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 8 เมตร ยาว 13,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2555 สราง 2,800 เมตร

27 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 14  บานแมเมืองนอย 6,400,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมนาวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก (หยอมบานปอกแมยาง) เชื่อม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานหวยน้ําเย็น หมู 4 ตําบลทาตอน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมอาย มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  ยาว 2,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

28 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเวียงผาพัฒนา  หมูที่ 18 - 2,800,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลศรีดงเย็น  อําเภอไชยปราการ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมตําบลสันทราย  อําเภอพราว  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร   ยาว 1,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

29 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมเตี๊ยะใต  หมู 7 4,888,800 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลดอยแกว เชื่อมบานทุงปูน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สะดวก ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,746 เมตร  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไมมีไหลทาง มีความสะดวกรวดเร็ว จอมทอง

30 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเปยงหลวง - บานแปกแซม - 9,420,000 9,420,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 10,500 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ป 2554  สราง 2,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2555  สราง 2,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

31 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางหมู 1  ตําบลน้ําแพร เชื่อม - - 3,318,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 4 , 5  ตําบลบานโปง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก อําเภอพราว  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 3,555 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

32 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางบานหมู 10 3,900,000 - 3,900,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเขื่อนผาก เชื่อมหมู 2 , 7 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,195 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

33 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานสบปง หมู 4  ตําบลแมปง - 2,800,000 2,800,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงบานปาแขม หมู 4  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลแมแวน อําเภอพราว  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 13 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2554 กอสราง 1,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2555 กอสราง 1,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

34 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยกุ - บานปาตุมโหง  - 3,024,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลปาตุม  เชื่อมบานทรายทอง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลเขื่อนผาก   อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร  ยาว 1,080 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไหลทางกวาง 0.50 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

35 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันถนน  ตําบลปาตุม - 2,820,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานขามสุม  ตําบลเวียง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สะดวก อําเภอพราว  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร   ยาว 900 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไหลทางกวาง 0.50 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว พราว

36 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ซอย 15 หมู 5  ตําบลปาไผ  เชื่อม - 840,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 3 และหมู 4  ตําบลหนองจอม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก อําภอสันทราย  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง  6  เมตร  ยาว 300 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

37 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานพัฒนาทรายแกว - 3,203,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เทศบาลเมืองแมโจ  เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลปาไผ  อําภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร   ยาว 1,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

38 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองอึ่ง หมู 2 ตําบลเมืองเล็น 1,628,800 - - 1. ลดอุบัตเิหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานปากลวย หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลสันนาเม็ง  อําเภอสันทราย  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 509 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

39 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหาร  หมู 7 (คาย ตชด.) 1,417,600 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองหาร 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมบานหวยบงใน หมู 8  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 443 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

40 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานดงเจริญชัย หมู 6 1,769,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมบานลวงเหนือ  หมู 4  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 553 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

41 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายโรงเรียนบานปง  4,710,000 4,710,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานปง อําเภอหางดง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมสวนสัตวไนทซาฟารี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

42 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางตําบลสบแมขา - 3,824,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กับตําบลขุนคง อําเภอหางดง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 385 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง และกวาง 4 เมตร ยาว 1,195 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

43 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแกว หมู 1 ตําบลขุนคง  - 4,000,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเกาะ หมู 4 ตําบลสบแมขา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 1,250 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  มีความสะดวกรวดเร็ว

44 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานจําปาลาว หมู 6 ตําบลสันกลาง - - 6,400,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสันปาตอง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานจําปาลาว หมู10 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

45 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแกว  หมู 1 ตําบลขุนคง  - -  - 4,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเกาะ  หมู 4  ตําบลสบแมขา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร  ยาว 1,250  เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 12  ตําบลหนองตอง  เชื่อม  - - 756,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 7 ตําบลหารแกว อําเภอหางดง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร  ยาว 200 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

47 กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเทศบาลหางดง ซอย 19 - 3,212,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีต และรางระบายน้ํา 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ซอยสันปูเลย) เชื่อมหมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 370 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว หนา 5 เซนติเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

48 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปากทางตลาดตําบลหารแกว 1,444,200 1,444,200 1,444,200 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 9 , 3 , 5 , 6 และหมูที่ 7 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลหารแกว เชื่อมหมูที่ 12 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลหนองตองและหมูที่ 8 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ตําบลขุนคง อําเภอหางดง มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร  ยาว 1,950 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

49 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลบานแอน อําเภอดอยเตา 4,200,000 8,596,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลบานตาล อําเภอฮอด  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 4,570 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ป 2553 สราง 1,500 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2554 สราง 3,070 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

50 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานใหมฮอกคี ตําบลบอสลี 6,400,000 6,400,000 57,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานนาฟอน ตําบลบอหลวง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอฮอด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 22 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 2,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 2,000 เมตร

ป 2555 สราง 18 กิโลเมตร

51 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เทศบาลทาเดื่อ ตําบลดอยเตา 8,596,000 8,400,000 8,400,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อม ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร  ยาว 4,535 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ป 2553 สราง 1,535 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2554 สราง 1,500 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2555 สราง 1,500 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

52 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 10 บานใหม ตําบลรองวัวแดง 1,600,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานริมออน ตําบลออนใต 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

53 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง วัดหัวหลิม ตําบลทากวาง 4,800,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตพรอม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสารภี เชื่อมบานหัวฝาย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไหลทาง ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลหนองชางคืน สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว1,500 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางบานปอก หมู 1 - 14,400,000 14,400,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหวยแกว  อําเภอแมออน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานปางชา หมู 6 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 2,000 เมตร

ป 2555 สราง 2,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

55 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานปอก หมู 1 ตําบลหวยแกว  3,250,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมออน เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 8  เมตร ยาว 5,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

56 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเหียง หมู 9 ตําบลสันตนหมื้อ - 1,124,500 1,124,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานปาแดด หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม.2103 ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,595 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

57 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันหาง หมู 3 ตําบลบานหลวง - 5,166,800 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานทรายแดง หมู 3 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.2076 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร ยาว 1,585 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร ยาว 623 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

- 113 -



- 114 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

58 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1089 3,510,000 3,510,000 3,510,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (บานทาตอน) บรรจบทางหลวง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีตสาย ไปมาไดสะดวก หมายเลข 1089 (บานแมแหลง) สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

ทางหลวงหมายเลข 1314 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมอาย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรกวาง  6 เมตร ไหลทาง มีความสะดวกรวดเร็ว

ขางละ 1.50 เมตร ยาว 7,300 เมตร

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป) 

59 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหลวง หมู 1 ตําบลบานหลวง  - 2,326,500 2,326,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -บานทรายแดง หมู 3 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม.2097 ไปมาไดสะดวก ตําบลสันตนหมื้อ อําเภอแมอาย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง  6 เมตร ยาว 2,200 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไหลทางขางละ 1.50 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 2 ป )
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

60 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานใหมกองทราย หมู 6 2,786,400  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันตนหมื้อ-บานหลวง หมู 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม. 3189 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 1. ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว คอนกรีต กวาง 6 เมตร  มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 750 เมตร

ไหลทางขางละ 0.50 เมตร 

2. รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลึก 0.5 เมตร ยาวขางละ 775 เมตร

61 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันปากอ หมู 2 ตําบลแมคะ - 4,512,700  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันทรายคองนอย หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม.4259 ไปมาไดสะดวก ตําบลเวียง อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 1,365 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

62 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมใจเหนือ หมู 8 ตําบลเวียง - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตและกอสราง 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานน้ําพุรอน หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

กําแพงกันดิน ไปมาไดสะดวก ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.4054 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 4,000 เมตร  - 2,585,000 2,585,000 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว และกอสรางกําแพงกันดินแบบผีเสื้อ  - 300,000  - มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 200 เมตร

(โครงการตอเนื่อง 2 ป )

63 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมสูนหลวง หมู 1 ตําบลแมสูน 3,120,000 3,120,000 3,120,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานหวยไคร หมู 5 ตําบลแมคะ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.3013 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

64 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองบัวคํา 6,240,000 6,240,000 6,240,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (บานหนองผักหนาม) หมู 4 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลแมคะ - บานโปงถืบใน หมู 15 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

สาย ชม.3005 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลเวียง อําเภอฝาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว จังหวัดเชียงใหม  มีความสะดวกรวดเร็ว ฝาง

กวาง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร

ไหลทางขางละ 1 เมตร 

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)

65 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันตนดู หมู 8 ตําบลสันทราย  - 2,397,000 2,397,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมอาย-บานทาสะแล หมู 11 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม.4296 ไปมาไดสะดวก ตําบลเวียง อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 3,400 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

66 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานไร หมู 12 ตําบลแมคะ - 2,223,000 2,223,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานโปงนก หมู 7 ตําบลแมคะ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

67 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมใจใต หมู 7 ตําบลเวียง - 4,680,000 4,680,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เขื่อนพลังน้ําแมมาว  บานลาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก หมู 5  ตําบลมอนปน อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.4017 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

68 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองยาว หมู 7 ตําบลแมสูน - 1,979,300  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเวียงหวาย หมู 9 ตําบลมอนปน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.4079 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 1,015 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

69 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบออ หมู 7 - หมู 8 ตําบลแมนะ 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานวังจอม หมู 4 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ไปมาไดสะดวก ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.4100 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 1. ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1,938,800 1,938,800  - 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

2. รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 211,200  -  -

แบบมีฝาปด ขนาดกวาง 0.50 เมตร

ลึก 0.70 เมตร ยาว 66 เมตร

3. วางทอระบายน้ําคอนกรีต 35,200  -  -

เสริมเหล็ก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1 เมตร จํานวน 11 ทอน

70 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยไร หมู 9 ตําบลขี้เหล็ก - 7,150,000 7,150,000 7,150,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเมืองกึ๊ด หมู 1 ตําบลกื้ดชาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแตง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

สาย ชม. 5025 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร ยาว 10,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว แมแตง
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

71 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปางกวาง หมู 13 6,333,600 6,333,600  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลอินทขิล - บานแมตะมาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลกี๊ดชาง อําเภอแมแตง  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม. 3162 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 4,060 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไหลทางขางละ 1 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 2 ป )

72 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมขะจาน หมู 7 2,340,000 2,340,000 2,340,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขี้เหล็ก - บานสันปายาง หมู 2  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

สาย ชม.2142 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ มีความสะดวกรวดเร็ว

บรรจุในปตอไป)

73 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานบวกหมื้อ หมู 1 ตําบลขี้เหล็ก - 1,501,500  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันปูเลย เขตเทศบาล 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 700 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

74 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันยาว หมู 2 ตําบลปาไหน  - 1,708,100 1,708,100 1,708,100 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันคะมอก หมู 1 ตําบลปาตุม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 2188 ไปมาไดสะดวก อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,550 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

75 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันกลาง หมู 5 ตําบลปาไหน  - 2,126,900 2,126,900 2,126,900 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานขามสุมนอก หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 2171 ไปมาไดสะดวก ตําบลสันทราย  อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,930 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

76 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองออ หมู 5 ตําบลเวียง -  -  - 1,738,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานตุมโฮง หมู 8 ตําบลปาตุม - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก บานสหกรณแปลง 2 หมู 6 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

- 121 -



- 122 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

77 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยสาน หมู 1 ตําบลสันทราย - 2,755,000 2,755,000 2,755,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหัวเวียง หมู 1 ตําบลเวียง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4270 ไปมาไดสะดวก อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

78 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสหกรณแปลง 2 หมู 6  -  - 1,537,200 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลเขื่อนผาก  -  บานปาตุมดอน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สาย ชม.2095 ไปมาไดสะดวก หมู 9 ตําบลปาตุม อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว พราว

79 ปรับปรุงซอมแซมผวิจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหลม ตําบลเขื่อนผาก -  -  - 1,238,600 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองบัว หมู 6 ตําบลแมแวน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4359 ไปมาไดสะดวก อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 1,692 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

80 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาไมแดง หมู 2  ตําบลปาปอง - 1,919,200 1,919,200 1,919,200 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานปาไผ หมู 2 ตําบลแมโปง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สาย ชม. 5102 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง  กวาง 5 เมตร  ยาว 4,900 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว ดอยสะเก็ด

81 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมกะ หมู 2 ตําบลตลาดใหญ - 3,217,500 3,217,500 3,217,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมฮองไคร หมู 8 ตําบลแมโปง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

 สาย ชม. 4034 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร ยาว 10,450 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ) มีความสะดวกรวดเร็ว ดอยสะเก็ด

82 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเสรานอย หมู 6 -  -  - 1,632,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานยางทอง หมู 4 ตําบลสันปูเลย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2015 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 1,200 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

83 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมจอง หมู 4 ตําบลตลาดใหญ 5,551,400 5,551,400 5,551,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานมวงโตน หมู 4 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2012 ไปมาไดสะดวก ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร   ยาว 6,045 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป) มีความสะดวกรวดเร็ว

84 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปงกุม หมู 4 ตําบลปาเมี่ยง - 2,585,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมตอนหลวง หมู 4 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สาย ชม. 4076 ไปมาไดสะดวก ตําบลเทพเสด็จ  อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 2,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว ดอยสะเก็ด

85 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมจองใต หมู 4  -  - 2,212,800 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลตลาดใหญ - บานสันมะแปบ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4335 ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลแมปูคา  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,712 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

86 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเสรานอย หมู 6  - 1,204,400  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันปูเลย - บานปาเหมือด 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2151 ไปมาไดสะดวก หมู 5  ตําบลสําราญราษฎ  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 1,025 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

87 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันตนแหนเหนือ หมู 3   -  - 2,612,100 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมคือ - บานปูคาเหนือ หมู 5 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก ตําบลแมปูคา อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร  ยาว 2,223 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

88 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาเหมือด หมู 5  - 2,065,700  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสําราญราษฎ  -  บานยางทอง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2099 ไปมาไดสะดวก หมู 4  ตําบลสันปูเลย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 1,465 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

89 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานขัวสูง หมู 1 ตําบลเมืองเล็น - 6,314,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานขัวโก  หมู 4 ตําบลสันปาเปา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

และผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวก อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ชวงที่ 1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 487 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 2 ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต

กวาง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร

ชวงที่ 3 ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต

กวาง 5 เมตร ยาว 450 เมตร

90 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันหลวง หมู 4 ตําบลสันนาเม็ง  -  - 2,760,100 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานหนองอึ่ง หมู 5  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2083 ไปมาไดสะดวก ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร  ยาว 2,349 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

91 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหลวง หมู 14 2,009,300 2,009,300  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปาไผ- บานวิเวก หมู 8 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4380 ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 2,850 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

92 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปง หมู 2 - บานสหกรณนิคม 2,710,900 2,710,900 2,710,900 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หัวงาน หมู 7 ตําบลแมแฝก  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2016 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.5 เมตร ยาว 6,292 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

93 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวังปอง หมู 6 ตําบลเหมืองแกว 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานทุงปาเก็ด  หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

พรอมกอสรางสะพานคอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

เสริมเหล็ก 2 แหง 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 1. ปรับปรุงผิวจราจร 1,950,000  -  - 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

สาย ชม. 3199 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

2. กอสรางสะพานคอนกรีต 545,400  -  -

เสริมเหล็ก กวาง 7 เมตร

ไมมีไหลทาง ยาว 6 เมตร

3. กอสรางสะพานคอนกรีต  - 1,371,100  -

เสริมเหล็ก กวาง 7 เมตร

ยาว 16 เมตร  ไมมีไหลทาง 
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

94 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 2 ตําบลหวยทราย - บานปาติ้ว 3,782,400  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 2 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2092 ไปมาไดสะดวก ชวงที่ 1 กวาง 6  เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทาง 2,050 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 2 กวาง 5.50 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 690 เมตร

95 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมสาหลวง หมู 3 ตําบลแมสา -  -  - 1,034,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานบอปุ หมู 1 ตําบลดอนแกว 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 2090 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 800 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

96 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปากทางสะลวง หมู 7   -  - 2,373,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขี้เหล็ก  - บานสะลวงนอก 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 4226 ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร  ยาว 2,020 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

97 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปงแยงนอก หมู 2  - 1,539,300 1,539,300  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานผานกกก หมู 2 ตําบลโปงแยง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 4068 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 2,620 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป) มีความสะดวกรวดเร็ว

98 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนผึ้ง หมู 2 ตําบลเหมืองแกว 3,900,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมริม - บานปาขอยใต 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม. 5138 ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

99 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานกอสะเลียม หมู 8 4,586,400 4,586,400 4,586,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 3198 ไปมาไดสะดวก จังหวัดเชียงใหม บานแสนตอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 10 ตําบลหวยยาบ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 8 เมตร ยาว 4,410 เมตร

(โครงการตอเนื่อง 3 ป)
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

100 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานรองกองขาว หมู 9 - 1,457,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองเหนี่ยง หมู 13 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 1,240 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

101 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาไผ หมู 7 ตําบลแชชาง - 4,206,800 4,206,800 4,206,800 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานรองกองขาว หมู 12 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

 สาย ชม. 3039 ไปมาไดสะดวก ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 5,392 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว สันกําแพง

102 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานนอย -น้ําพุรอน หมู 11  1,786,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2085 ไปมาไดสะดวก กวาง 5 เมตร ยาว 1,520 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

103 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทุงเหลา หมู 1 ตําบลออนกลาง  - 1,998,700 1,998,700 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  -บานแพะ หมู 10 ตําบลออนใต 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2034 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,835 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป) มีความสะดวกรวดเร็ว

104 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานบวกคาง หมู 1 ตําบลบวกคาง -  - 2,145,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานชมภู หมู 2 ตําบลชมภู 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

 สาย ชม.4090 ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

105 ปรับปรุงผิวจราจรโดยวิธี 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายแยกเขาอําเภอสันกําแพง 5,457,600 5,457,600 5,457,600 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

 Pavement In - Place Recycling 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.0+000 - กม.3+489 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1317 ไปมาไดสะดวก ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่รวมไมนอย 45,480 ตารางเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป) มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

106 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันกําแพง  หมู 7   - 1,931,700 1,931,700 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันกําแพง - บานรองวัวแดง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2021 ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลรองวัวแดง  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันกําแพง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 2,740 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 2 ป)

107 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานนอย หมู 11 ตําบลสันกําแพง - 1,149,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานรอยพรอม หมู 6 ตําบลบวกคาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2033 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 978 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

108 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนเปา หมู 1 ตําบลตนเปา -  -  - 781,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานน้ําแพร หมู 2 ตําบลตลาดขวัญ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2008 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 665 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

109 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปงนก(สายน้ําพุรอน) หมู 8  4,563,000 4,563,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานสหกรณ อําเภอแมออน - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 5111 ไปมาไดสะดวก บานแมฮองไคร หมู 8 ตําบลแมโปง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 3,900 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 2 ป)

110 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมว (ขุนชางเคี่ยน) หมู 4 3,219,500  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลชางเผือก - ยอดดอยปุย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4038 ไปมาไดสะดวก หมู 11  ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ชวงที่ 1 กวาง 5 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ยาว 700 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ชวงที่ 2 กวาง 3 เมตร

ยาว 3,400 เมตร

111 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายหนองหอย - เกาะกลาง 3,066,800 3,066,800  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.0+946 - กม.4+350 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ทางหลวงหมายเลข 1008 ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองหอย, ตําบลทาวังตาล สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสารภี 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 4,350  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 2 ป)
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

112 ปรับปรุงไหลทางผิวลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทามะโอ หมู 4 ตําบลขัวมุง - 1,303,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแควตุน หมู 7 ตําบลทากวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทาง ชม. 2042 ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ไหลทางกวางขางละ  0.50 ม. 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,341 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

113 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชียงใหม-ลําพูน ระหวาง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.170+093 - กม.181+686  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ไปมาไดสะดวก ตําบลยางเนิ้ง , ตําบลสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสารภี 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ปรับปรุงผิวจราจรและไหลทาง มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 10.419 กิโลเมตร

114 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหัวหลิม หมู 1  - บานรองเดื่อ   - 1,866,500 1,866,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 4 ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

สายทาง ชม. 5201 ไปมาไดสะดวก กม.0+995-กม.4+525 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพฯ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ 15,885 ตารางเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  กวาง 4.50 เมตร ยาว 3,530 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว สารภี

(โครงการตอเนื่อง 2 ป )
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

115 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตําหนักเหนือ หมู 1  - 1,769,600  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลดอนแกว-บานสันปากวาว ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง ชม. 2155 ไปมาไดสะดวก หมู 10 ตําบลทาวังตาล สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสารภี การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 1,506  เมตร

116 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองแบน หมู 6 2,378,200  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันทราย - บานเดื่องกใต ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง ชม. 3163 ไปมาไดสะดวก หมู 10 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.5 เมตร  ยาว 1,840 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

117 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานกองทราย หมู 6 ตําบลหนองผึ้ง 834,300  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานบวกหัวชาง หมู 7 ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง ชม. 2049 ไปมาไดสะดวก ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 710 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

118 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปากกอง หมู 5,6 ตําบลสารภี - 581,700  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันปาเดื่อ หมู 8 ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สายทาง ชม. 2080 ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี  สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร  ยาว 450 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

119 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทามะโอ หมู 4 ตําบลขัวมุง -  - 1,766,600 1,766,600 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแควตุน หมู 7 ตําบลทากวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทาง ชม. 2042 ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4.50 เมตร ยาว 3,341 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

120 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเลียบทางรถไฟเชียงใหม -  -  - 3,051,300 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ลําพูน (ฝงทิศตะวันออก) 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,164 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

121 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนงิ้ว หมู 2 ตําบลสันผักหวาน  -  - 1,085,700 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานจอมทอง หมู 10 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีตสาย ชม. 3011 ไปมาไดสะดวก ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร  ยาว 280 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว และกวาง 5 เมตร  ยาว 700 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

122 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันปาสัก หมู 1  -  - 3,111,900 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองควาย - บานตนเกวน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทาง ชม. 4002 ไปมาไดสะดวก หมู 4 ตําบลหนองควาย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอหางดง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 2,207 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

123 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานดง หมู 3 ตําบลหางดง - 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหวยเสี้ยว หมู 11 ตําบลน้ําแพร 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทาง ชม. 4234 ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

124 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง แยกทางหลวงหมายเลข 108 -  - 2,340,000 2,340,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานถวาย หมู 2 ตําบลขุนคง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทาง ชม. 2001 ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 6,007 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ มีความสะดวกรวดเร็ว

บรรจุในปตอไป)

125 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันคะยอม หมู 3 2,154,200 2,154,200 2,154,200 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลมะขามหลวง  -  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4081 ไปมาไดสะดวก บานน้ําบอหลวง หมู 2 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5.5 เมตร ยาว 5000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

(โครงการตอเนื่อง 3 ป)

126 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทาวังพราว หมู 7  - 3,308,800  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาวังพราว- บานสันกาวาฬ  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 3027 ไปมาไดสะดวก หมู 5 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 8 เมตร ยาว 1,760 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

127 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนตื่น หมู 3 ตําบลแมกา -  -  - 3,960,700 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานใหม หมู 8 ตําบลบานกลาง ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม. 2093 ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 2,809 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

128 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันตนกอก หมู 3 เทศบาล  -  - 2,700,200 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานกลาง-บานสันกาวาฬ หมู 5 ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม. 2186 ไปมาไดสะดวก ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 1,915 เมตร การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว

129 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแหนหลวง หมู 1  -  - 1,794,300 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาวังพราว - บานเตาไห ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

สาย ชม. 2030 ไปมาไดสะดวก หมู 6   ตําบลทุงรวงทอง สามารถขนสงผลผลิตทาง

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร  ยาว 1,527 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

130 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแหนหลวง หมู 1 1,612,100  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาวังพราว - บานทุงเสี้ยว ไปมาไดสะดวกปลอดภัยและ

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลบานกลาง สามารถขนสงผลผลิตทาง

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง การเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 1,372 เมตร

131 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตใุนการเดินทาง บานทุงตอม หมู 6 ตําบลทุงตอม -  -  - 1,311,300 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานทรายมูล หมู 6 ตําบลแมกะ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนนถายโอนไมมีเลขสายทาง) ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 ม. ยาว 1,395 ม. 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

132 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานตนแหนนอย  หมู 7 1,709,100 1,709,100  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาวังพราว-บานยางคราม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 2108 ไปมาไดสะดวก หมู 3  ตําบลยางคราม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยหลอ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 5 เมตร ยาว 2.909 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

133 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 1009 2,820,000 2,820,000 2,820,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ขุนกลาง) บานขุนกลาง หมู 7 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทางหลวงหมายเลข 1284 ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง - สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานขุนวาง หมู 12 ตําบลแมวิน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 เมตร ยาว 8,100 เมตร 

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)

134 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานดอยผาตั้ง หมู 7  - 2,341,400 2,341,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (เสนทางเขาที่ประทับแรม) 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สายทางหลวงหมายเลข 4403 ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5.50 เมตร ยาว 3,623 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

135 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแพม (บานแมแจม)  หมู 16  - 5,814,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลชางเคิ่ง - บานพุย  หมู 2  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4065 ไปมาไดสะดวก ตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

136 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานอมกอย หมู 1 ตําบลอมกอย - 3,230,000 3,230,000 3,230,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมหลองนอย หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม. 4052 ไปมาไดสะดวก ตําบลสบโขง อําเภออมกอย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

137 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทางขึ้นพระธาตุดอยคํา บานปาจี้ 1,316,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) ไปมาไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

138 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทุงเสี้ยว หมู 3 ตําบลบานกลาง - 2,721,500 2,721,500  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานโรงวัว หมู 1 ตําบลน้ําบอหลวง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 2,326 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 2 ป) มีความสะดวกรวดเร็ว สันปาตอง
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

139 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองเตา(บานหวยเกี๋ยง) 5,200,000 5,200,000 5,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 4 - บานขุนวาง หมู 12 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 8 เมตร ยาว 5,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (โครงการตอเนื่อง 3 ป ) มีความสะดวกรวดเร็ว

140 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานทามะแกง หมูที่ 7 8,037,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก จังหวัดเชียงใหม - บานแมสลัก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 9 ตําบลหวยชมพู 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 เมตร  ยาว 2,000 เมตร

ชวงที่ 1   กวาง 6 เมตร

                 ยาว 1,700 เมตร

ชวงที่ 2   กวาง 8 เมตร

                 ยาว 3,000 เมตร

- 143 -



- 144 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

141 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยงูใน หมู 5 ตําบลสันทราย - 2,350,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานเวียงหวาย หมู 9 ตําบลมอนปน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

142 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองปาซาง หมู 8 1,084,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลศรีดงเย็น - บานแมทะลบ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก หมู 1 ตําบลแมทะลบ  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอไชยปราการ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร ยาว 695 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

143 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันทราย หมู 12   - 1,160,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลศรีดงเย็น - บานแมทะลบ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 1 ตําบลแมทะลบ  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

144 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปงโคง หมู 13 ตําบลปงโคง -  -  - 1,876,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสัน หมู 10 ตําบลเมืองงาย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร  ยาว 1,597 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

145 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง แยกทางหลวงหมายเลข 107 479,400  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (เชียงดาว) บานเชียงดาว หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลเชียงดาว (เขต อบต.เชียงดาว) สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง  - สุขาภิบาล ซอย 8 ตําบลเชียงดาว 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว (เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว) มีความสะดวกรวดเร็ว

อําเภอเชียงดาว 

กวาง 6 เมตร ยาว 340 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

146 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 6 ตําบลเวียงพราว - หมู 8 2,820,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันทราย อําเภอพราว 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง . 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

มีความสะดวกรวดเร็ว

147 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 4 ตําบลเวียง - หมู 2   -  - 1,692,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานโปง - หมู 9 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันทราย อําเภอพราว  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว . มีความสะดวกรวดเร็ว

148 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานขัวมุง หมู 4 ตําบลแมแฝกใหม  - 1,692,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสันทราย - บานดง หมู 9 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันโปง อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4.50 เมตร  ยาว 1,600 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

149 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานรองเม็ง หมู 2  -  - 2,820,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานเมืองวะ หมู 4 ตําบลลวงเหนือ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

150 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 1.สายบานบวกเปา หมู 3 - 351,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางดวยผิวแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองแหยง  - บานเม็ง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

 การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 2.สายบานแมฮักพัฒนา หมู 9 - 4,446,000 - มีความสะดวกรวดเร็ว

 ตําบลหนองแหยง - 

บานหนองกนครุ ตําบลเมืองเล็น 

อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม

 กวาง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร

3.สายบานแมฮักพัฒนาเฉลิม - 2,808,000 -

พระเกียรติ หมู 11  ตําบลหนองแยง

  - บานหนองเตาคํา ตําบลปาไผ 

อําเภอสันทราย  

กวาง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

151 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบแฝก หมู 2 ตําบลแมแฝกใหม  - 3,701,300  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสันทราย -บานซาง หมู 4 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4.50  เมตร  ยาว 3,500 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

152 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานขาวแทน  หมู 3 648,600  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันทรายหลวง - บานหัวฝาย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลเมืองเล็น สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันทราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว พื้นที่ไมนอยกวา 2,760 ตารางเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

153 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานขาวแทนนอย หมู 3 ตําบล 1,311,300  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สันทรายหลวง - บานปากลวย หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ไมนอยกวา 5,580 ตารางเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

154 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหาร หมู 7 987,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองหาร - บานปาปอ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 12   ตําบลแมแฝกใหม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันทราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ระยะทาง 700 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

155 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันปาสัก หมู 3 737,500  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองจอม - บานปนดก 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 8 ตําบลสันทรายหลวง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันทราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ระยะทาง 523 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

156 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันตนบง หมู 12 244,400  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสันกําแพง - บานสันฮกฟา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 7 ตําบลตนเปา สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันกําแพง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร ยาว 260 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

157 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานออน หมู 14 ตําบลสันกําแพง - 733,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 8 ตําบลแชชาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 780 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว . มีความสะดวกรวดเร็ว

158 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหัวฝาย หมู 5 ตําบลแชชาง -  - 752,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานปาเปา หมู 2  ตําบลทรายมูล 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว . มีความสะดวกรวดเร็ว

159 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานรอง หมู 11 ตําบลรองวัวแดง - 503,900  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสันกางปลา ตําบลสันกําแพง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 536 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

160 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหมอ หมู 5 ตําบลหวยทราย -  - 3,760,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานรองวัวแดง หมู 3 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลรองวัวแดง อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4  เมตร  ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

161 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปากทางแมปูคา หมู 7 ตําบลตนเปา -  - 7,451,900  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สามแยกแมสา หมู 6 ตําบลแมปูคา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 4,530 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

162 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานดอนปน หมู 5 ตําบลแชชาง 2,162,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อ.สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม -  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานหวยไซ หมู 8  ตําบลหวยยาบ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอบานธิ  จังหวัดลําพูน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร  ยาว 2,300 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

163 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานศรีบัวเงิน หมู 2 ตําบลทาศาลา 2,227,800  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอเมือง - บานโพธิมงคล หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวางเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไมนอยกวา 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 1,870 เมตรหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา มีความสะดวกรวดเร็ว

9,480 ตารางเมตร

164 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายปาแดดเลียบแมน้ําปง หมู 5,6,11  -  - 4,136,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปาแดด อําเภอเมือง เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวางเฉลี่ย 8 เมตร ยาว 2,200 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 17,600 มีความสะดวกรวดเร็ว

ตารางเมตร

165 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายดลจิต หมู 5,6,11 3,750,600  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปาแดด อําเภอเมือง เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันผักหวาน และ ตําบลสบขา สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอหางดง  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวางเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 2,660 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 15,960

ตารางเมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

166 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายฟาฮาม - สันผีเสื้อ - 4,399,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เหมืองแกว บานทาเดื่อ หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง - สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ยาว 1,150 เมตร

ชวงที่ 2 กวาง 6 เมตร

ยาว 1,720 เมตร

ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร

ยาว 250 เมตร

167 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายเชียงใหมพัฒนา 1,734,300  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปาแดด - ตําบลแมเหียะ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอเมือง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

168 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางฟาฮาม - สันผีเสื้อ หมูที่ 1, 4,340,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร 2,3,6 และ 7 ตําบลฟาฮาม เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง โครงการ

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองฯ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก เกินศักยภาพ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1.99 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร อําเภอ

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว เมืองฯ

169 ปรบัปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 3,478,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองผึ้ง  - ถนนทาวังตาล 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลทาวังตาล - ถนนสารภี ขัวมุง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 4  เมตร ยาว 3,700 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

170 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายซุปเปอรไฮเวย - บานเทพาราม 2,123,300  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 5 และ หมู 6 ตําบลปาบง - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 1 ตําบลชมภู  อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 1,807 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

171 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 7,8 และ 14 ตําบลหนองตอง 3,454,500  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอหางดง - บานแมกุงนอย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 9 ตําบลทุงตอม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร ยาว 2,450 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

172 ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธีซอม 1. เพื่อลดอุบตัิเหตุในการเดินทาง บานงิ้วเฒา หมู 8 ตําบลแมสาบ - 2,584,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สรางถนนผิวจราจรเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานกิ่วเสือ หมู 7 ตําบลยั้งเมิน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสะเมิง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

173 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาไผศรีโขง หมู 10 - บานเกาะ 1,030,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 5 ตําบลเชิงดอย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม 4216 ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

174 งานกอสรางสะพาน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหลม ตําบลเขื่อนผาก - 3,460,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม 4359 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองบัว ตําบลแมแวน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอพราว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร   ยาว 40 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

175 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 108 - 856,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เสริมเหล็กทดแทนสะพานเดิม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานถวาย ตําบลขุนคง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สาย ชม 2001 ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

176 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวัดจันทร หมู 3 826,900  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สาย ชม. 4067 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานจันทร อําเภอแมแจม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก จังหวัดเชียงใหม - บานหวยตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 5 ตําบลหวยปูลิง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร

- 156 -



- 157 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

177 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 3 บานกลาง ตําบลริมเหนือ 2,000,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อม หมู 2 บานดวงดี 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลริมใต  อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 25 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

178 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามแมน้ําปง บานแมสาหลวง  - 16,000,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 3  ตําบลแมสา เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานดอนตัน  หมูที่ 4 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลเหมืองแกว  อําเภอแมริม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร ยาว 200 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

179 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําบานแมสาหลวง 1,600,000 -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 3 ตําบลแมสา เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานทาวัง  หมูที่ 5  ตําบลแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมริม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร  ยาว 20 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

180 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองหลวงบานแม 856,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 8 ตําบลบานแม เชื่อม หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

181 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองหลวงบานตนแกว 856,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 9 ตําบลน้ําบอหลวง เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานกิ่วแลหลวง หมู 4 ตําบลยุหวา สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

182 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองหลวงบานสัน 856,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 6 ตําบลบานแม เชื่อมบาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก สันใหม หมู 3 ตําบลน้ําบอหลวง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

- 158 -



- 159 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

183 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองหลวง บานเหมืองฟู 856,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 1 ตําบลบานแม เชื่อมบาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หนองหา หมู 5 ตําบลน้ําบอหลวง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

184 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมมาวตนตุม  หมู 2 - 1,240,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลมอนปน เชื่อม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานหวยงูนอก หมู 4  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลสันทราย อําเภอฝาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร ยาว 15 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

185 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานฮางต่ํา หมู 4 ตําบลแมนาวาง - 12,750,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานโฮงนอย หมู 6 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 150 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

186 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามแมน้ําสาว ซอยทาตุม 2,550,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 10 บานเมืองหนอง ตําบลแมสาว 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานดอยแกว หมู 1 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  กวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

187 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 6  ตําบลแมขา เชื่อม หมู 5  - 856,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง  7 เมตร ยาว 10 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

188 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณขามแมน้ําทะลบ หมู 1 , 7 , 8 - 1,712,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปงตํา เชื่อมหมู 5 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

189 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 13  ตําบลชางเคิ่ง 1,020,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เชื่อมตําบลทาผา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร   ยาว 12 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

190 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 2  ตําบลชางเคิ่ง  อําเภอแมแจม - 680,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมตําบลแมศึก  อําเภอแมแจม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร  ยาว 8  เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

191 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามหวยแมกองอ หมู 8  850,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาผา อําเภอแมแจม 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานปาเฮียะ หมู 2 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร ยาว 10  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ไมมีทางเทา
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

192 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 8  ตําบลกองแขก  850,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เชื่อมตําบลบานทับ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร   ยาว 10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

193 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามหวยปูมี หมู 2  ตําบลทาผา 850,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม เชื่อมบานปาเฮียะ  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลกองแขก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมแจม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร   ยาว 10  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ไมมีทางเทา

194 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําแมกวง สายรองหมอขาง - - 1,960,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยางพระธาตุ เชื่อมระหวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ไปตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร   ยาว 23 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

195 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําแมกวง สายบานสันศรี - - - 1,960,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ปาขุย เชื่อมระหวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ไปตําบลสันปูเลย อําเภอดอยสะเก็ด 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 23 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

196 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ํากวง  เชื่อมบานหนองอึ่ง - 2,225,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 5  ตําบลสันปาเปา - 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก บานเมืองเล็น หมู 2  ตําบลเมืองเล็น สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันทราย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร   ยาว 26 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

197 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหมู 6 ตําบลเชิงดอย 641,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอดอยสะเก็ด เชื่อมบานหมู 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร   ยาว 6 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

198 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 1 ตําบลทากวาง เชื่อม หมู 7  1,712,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ไมมีทางเทา 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

199 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ํากวง หมู 5 ตําบลชมภู 3,424,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสารภี เชื่อม หมู 12 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 40 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไมมีทางเทา มีความสะดวกรวดเร็ว

200 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําขาน บานทุงศาลา หมู 1 - 10,200,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลดอยเปา  อําเภอแมวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานเหมืองฟู หมู 1  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลบานแม  อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 8 เมตร ยาว 120 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

201 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 8 ตําบลทุงป อําเภอแมวาง 1,027,200 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมหมู 6  ตําบลยางคราม  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 12 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ไมมีทางเทา มีความสะดวกรวดเร็ว

202 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามแมน้ําอาว บริเวณ 1,027,200 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานดงแมอาว หมู 7 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง เชื่อมบานดอนชัย หมู 6   3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร 

ไมมีทางเทา

203 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สะพานขามแมน้ําวาง เชื่อม 2,568,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ระหวางบานกลาง หมู 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลทุงรวงทอง และบานกลาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 9 ตําบลทุงสะโตก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 7 เมตร  ยาว 30 เมตร 

ไมมีทางเทา
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

204 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หนาวัดศรีบุญเรือง หมูที่ 1 1,750,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก เชื่อมหมูที่ 9 ตําบลทุงสะโตก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร  ยาว 20 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

205 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลสบแมขา เชื่อมตําบลหางดง - 1,926,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เสริมเหล็กพรอมทางเทา 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอหางดง 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก กวาง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ทางเทากวาง 1 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

206 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมูที่ 6 ตําบลหางดง เชื่อม 764,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแพะขวาง หมูที่ 3 ตําบลน้ําแพร 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

207 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมคือ  หมู 2 ตําบลแมคือ 4,068,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานแมกะใต หมู 3 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว

208 กอสรางถนนหินคลุกบดอัดแนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานน้ําจํา หมู 6 ตําบลรองวัวแดง - 571,200  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหมอ หมู 5 ตําบลหวยทราย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,700 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

209 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเหมืองใหม เชื่อมระหวาง 1,175,500  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 5 ตําบลแชชาง และ หมู 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 740 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

210 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองหาร  หมู 7 1,000,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองหาร  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก เชื่อมบานหวยบงนอก หมู 5 , สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานแพะบงใน  หมู 8 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย มีความสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

พรอมไหลทางลูกรัง 0.30 เมตร

211 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยเขียดแหง หมูที่ 5 ผาน 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานเสาแดง หมูที่ 7 ผาน 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก บานแมละอูบ หมูที่ 3 ผาน สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานนาเกร็ดหอย หมูที่ 6 ผาน 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว บานกิ่วโปง หมูที่ 2 ผาน มีความสะดวกรวดเร็ว

บานใหมพัฒนา หมูที่ 2 

ตําบลแจมหลวง เชื่อมบานหวยบง 

หมูที่ 4 ตําบลบานจันทร

อําเภอแมแจม  

กวาง 4 เมตร  ยาว 16 กิโลเมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

212 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทาง หมู 4 บานแมแดดนอย 7,200,000 7,200,000 7,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมแดด ผานบานแมซา หมู 2 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก ตําบลแมนาจร  อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 29 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 3,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

4. เพื่อเตรียมการรับเสด็จได ป 2554 สราง 3,000 เมตร 4. สามารถเตรียมการรับเสด็จได

รวดเร็ว ป 2555 สราง 3,000 เมตร รวดเร็ว

ที่เหลือบรรจุในแผนปตอไป

213 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายปาตึง - น้ําตกแมปาน เชื่อม 4,200,000 4,200,000 4,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ทางหลวงหมายเลข 1088 และ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก หมายเลข 1192 เชื่อมตําบลชางเคิ่ง, สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลแมนาจร, ตําบลแมศึก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม มีความสะดวกรวดเร็ว

4. เพื่อเตรียมการรับเสด็จได กวาง 4 เมตร ยาว 8,970 เมตร 4. สามารถเตรียมการรับเสด็จได

รวดเร็ว รวดเร็ว

214 กอสรางถนนลาดยางแบบเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสบกาย หมู 3 (ถนนถายโอน 6,137,000 4,845,000 4,845,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อบจ.ชม. สาย ชม 5024) - บานเมืองกึ๊ด 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก หมู 1 ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแมแตง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 เมตร ยาว 9,800 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 3,800 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

ป 2554 สราง 3,000 เมตร

ป 2555 สราง 3,000 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

215 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานกิ่วสะแวก หมู 9 และ 5,120,000 5,120,000 5,120,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานอมสูง หมู 11 ตําบลบานทับ 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

สะดวก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ป 2553 สราง 2,000 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว

4. เพื่อเตรียมการรับเสด็จได ป 2554 สราง 2,000 เมตร 4. สามารถเตรียมการรับเสด็จได

รวดเร็ว ป 2555 สราง 2,000 เมตร รวดเร็ว

216 ปรับปรุงขยายไหลทางดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเมืองขอน หมู 1 700,000 - - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ขยายไหลทางแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

คอนกรีตพรอมกอสรางราง ไปมาไดสะดวก  - ขยายไหลทางกวาง 1 เมตร  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

ระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 350  เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว  - รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสะดวกรวดเร็ว

 ขนาดกวาง 0.8  เมตร  ลึก 0.6  เมตร

ยาว 350  เมตร  พรอมฝาปด

217 ขยายไหลทางเปนผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปูคา  หมู 10 ตําบลตนเปา -  - 2,400,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหวยปูคา หมู 5 ตําบลแมปูคา 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ขยายไหลทางขางละ 1 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว ความยาวรวม   6,000  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

218 ปรับปรุงภูมิทัศน ทางหลวงแผนดิน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลาง  - 964,300  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

หมายเลข 1317 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร และไหลทาง สายแยกเขาอําเภอ ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

ไปมาไดสะดวก สันกําแพง กม.0+000-กม.3+489

ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง 

219 ปรับปรุงภูมิทัศนถนนสาย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชียงใหม-ลําพูน ระหวาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.170+093 - กม.181+686 ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

ไปมาไดสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 

ตําบลยางเนิ้ง , ตําบลสารภี 

อําเภอสารภี  ตามแนวตนยาง

(โครงการตอเนื่อง 2 ป )

220 กอสราง GUARD RAIL 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายหนองหอย - เกาะกลาง 700,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ทางหลวงหมายเลข 1008 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร กม.0+946 - กม.4+350 ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

ไปมาไดสะดวก ตําบลหนองหอย, ตําบลทาวังตาล 

อําเภอสารภี ยาว 290 เมตร

221 กอสรางพนังปองกันการกัดเซาะตลิ่ง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปากทางสะลวง หมู 7  - 488,000  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาย ชม. 4226 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขี้เหล็ก - บานสะลวงนอก  ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

 ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

ขนาดสูง 1.50 เมตร  ยาว 85 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

222 งานปองกันการกัดเซาะทาย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ศูนยพุทธธรรม ตําบลชางเผือก 78,700  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ทอระบายน้ํา 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

สาย ชม. 4307 ไปมาไดสะดวก กอสรางปองกันการกัดเซาะ

หนาทอ  จํานวน 1 แหง

223 ซอมแซมรางระบายน้ํา คสล. 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ทางหลวงแผนดิน 200,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 106 ไปมาไดสะดวก เชียงใหม - ลําพูน ตําบลยางเนิ้ง ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ อําเภอสารภี  ซอมแซม และสามารถระบายน้ําได

ปองกันน้ําทวม รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก อยางรวดเร็ว

ยาว 650 เมตร

224 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร แยกทางหลวงหมายเลข 108 - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาย ชม. 2001 ไปมาไดสะดวก บานถวาย หมู 2 ตําบลขุนคง ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ อําเภอหางดง และสามารถระบายน้ําได

ปองกันน้ําทวม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต อยางรวดเร็ว

เสริมเหล็ก พรอมฝาปด 2 ขางทาง

กวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร  ยาว 6,007  เมตร

(โครงการตอเนื่องระยะทางที่เหลือ

บรรจุในปตอไป)

- 172 -



- 173 -

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

225 ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานทาวังพราว หมู 7 290,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

 สาย ชม. 3027 ไปมาไดสะดวก ตําบลทาวังพราว- บานสันกาวาฬ  ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ หมู 5  ตําบลแมกา  และสามารถระบายน้ําได

ปองกันน้ําทวม อําเภอสันปาตอง   จํานวน 1 แหง อยางรวดเร็ว

226 กอสรางรางน้ําพรอมราวกันตก 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานสามหลัง หมู 8 ตําบลสองแคว - 2,625,000 2,625,000  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สาย ชม. 5132 ไปมาไดสะดวก บานปากทางเจริญ หมู 4  ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ ตําบลดอยหลอ 

ปองกันน้ําทวม สูง 1.50 เมตร  ยาว 350 เมตร 

227 งานปองกันไหลทางทรุดตัว 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตอนแยกทางหลวงหมายเลข1009 2,500,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

โดยใชกลองลวดตาขาย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ขุนกลาง) บานขุนกลาง หมู 7 ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

บรรจุหินใหญ ไปมาไดสะดวก ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง - 

สาย ชม 1284 บานขุนวาง หมู 12 ตําบลแมวิน 

อําเภอแมวาง  จํานวน 1 จุด

228 งานปองกันไหลทางทรุดตัว 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานโปง หมู 8 - บานแมลานอย 1,200,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

โดยใชกลองลวดตาขาย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 3 ตําบลยางเปยง ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

บรรจุหินใหญ ไปมาไดสะดวก อําเภออมกอย

 สายทาง ชม 5101 กม.ที่ 9+000 จํานวน 1 จุด
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

229 กอสรางพนังปองกัน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานพราวหนุม หมู 6 ตําบลชางเคิ่ง- 1,200,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

การกัดเซาะถนน 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมศึก หมู 6 ตําบลแมศึก ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

 สาย ชม. 2149 ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

กอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปองกันการกัดเซาะถนนพัง ตัวพนัง

สูง 3.50 เมตร  ยาว 100 เมตร

230 กอสรางทอเหลี่ยมคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปากทางสะลวง หมู 7 1,621,200  -  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

เสริมเหล็ก  ชนิด 2 ชอง  2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลขี้เหล็ก - บานสะลวงนอก ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

สาย ชม. 4226 ไปมาไดสะดวก หมู 3 ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

ขนาด 2-2.40  x 1.6 เมตร 

ยาว 9.00 เมตร จํานวน 3 แหง

231 วางทอลอดกลมคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานทาสะแล หมู 11 ตําบลเวียง - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองบัวคํา หมู 4 ตําบลแมคะ ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

(ถนน อบจ.เชียงใหม กอสราง) ไปมาไดสะดวก อําเภอฝาง 

 - วางทอลอดกลม f 1.00 เมตร 30,000  -  -

    ยาว 14 ทอน

 - วางทอลอดกลม f 0.4 เมตร 10,000  -  -

    ยาว 12 ทอน
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

232 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานมวงมาใต  หมู 9 - 4,000,000 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลรองวัวแดง เชื่อม ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

ไปมาไดสะดวก บานปาสักขวาง หมู 13

ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง 

โดยวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร 

พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยาว 601 เมตร

233 ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันทรายหลวง หมู 4  ตําบล 804,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สันทรายหลวง -  บานนางเหลียว 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก หมู 2 ตําบลหนองจอม - บานโจ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 5 ตําบลสันทรายหลวง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย มีความสะดวกรวดเร็ว

พื้นที่ไมนอยกวา 1,459 ตารางเมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

234 ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานตนโชคหลวง  - 5,445,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานยวม หมู 1,2,3,4,5 และ หมู 8 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง

ไปมาไดสะดวก ตําบลไชยสถานเชื่อมกับ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานศรีบัวเงิน ตําบลทาศาลา 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว และบานหนองปาแสะ ตําบลชมภู มีความสะดวกรวดเร็ว

อําเภอสารภี 

กวางขางละ  1 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ยาว 4,941 เมตร

235 กอสรางพนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อปองกันการกัดเซาะ หมู 5,6,11 ตําบลปาแดด อําเภอเมือง  - 7,335,000  - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

เลียบลําเหมืองแมขา สายทาง เชื่อม ตําบลสันผักหวาน และ ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลสบขา อําเภอหางดง 

3. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 489 เมตร ความสูง 3.50 เมตร

ไปมาไดสะดวก

236 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 1. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บริเวณวัดศรีอุทุมพร หมู 2 4,991,000 - - ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

เสริมเหล็ก ไปมาไดสะดวก เขตเทศบาลตําบลไชยปราการ ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อเพิ่มการระบายน้ําและ เชื่อม หมู 8 เขตองคการบริหารสวน

ปองกันน้ําทวม ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

237 ดาดคอนกรีตลําเหมือง 1. เพื่อปองกันการกัดเซาะ ดาดคอนกรีตลําเหมืองเด็กชาย  -  - 8,971,200 ประชาชนสามารถสัญจร กองชาง

สายทาง หมู 3 - หมู  7  ตําบลหนองผึ้ง ไปมาไดสะดวกปลอดภัย

2. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมกับ หมู 1 ตําบลยางเนิ้ง 

 3. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอสารภี  

ไปมาไดสะดวก กวาง 1 - 4 เมตร 

สูง 1 - 3 เมตร ยาว 4,429 เมตร

238 สนับสนุนทอ คสล. และ PVC 1.เพื่อใหมีน้ําใชสําหรับอุปโภค- สนับสนุนทอ คสล. และ PVC ประชาชนมีน้ําใชสําหรับอุปโภค- กองชาง

บริโภค 1. บานรองวัวแดง หมู 3 86,100  -  - บริโภค และปองกันการขาดน้ําใช

2.ชวยบรรเทาภัยแลงจากการขาดน้ํา ตําบลรองวัวแดง และหมู  6,7 ในการเกษตร

ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง

2. เขตพื้นที่อําเภอดอยเตา 9,421,700  -  -

239 เพิ่มความปลอดภัยแกผูใชถนน 1. เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งโคมไฟฟาถนนพรอม 6,760,000  -  - 1. ทําใหมีแสงสวางสําหรับผูใชรถ กองชาง

สายเชียงใหม - ลําพูน(สายเกา) สําหรับผูใชถนนในตอนกลางคืน หมอแปลง อุปกรณ และติดตั้ง ใชถนนในตอนกลางคืน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุของการใชรถ บริเวณ ตําบลธาตุกุด ถึง 2. สามารถชวยลดอุบัติเหตุของการ

ใชถนนตอนกลางคืน ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี ใชรถใชถนนตอนกลางคืน

3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ระยะทาง 4 กิโลเมตร 3. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนที่ใชถนน จํานวน 117 ชุด โดยทําการติดตั้ง ทรัพยสินของประชาชนที่ใชถนน

ชุดโคมไฟฟาถนนขนาดไมนอย

กวา 250 วัตต เสาไฟฟาถนนชนิดกึ่ง

เดี่ยวสูงไมนอยกวา 9 เมตร
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

240 เพิ่มความปลอดภัยแกผูใชถนน 1. เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอ ติดตั้งไฟฟาสองสวางถนน 1,960,000  -  - 1. ทําใหมีแสงสวางสําหรับผูใชรถ กองชาง

ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1004 สําหรับผูใชถนนในตอนกลางคืน พลังงานแสงอาทิตย ใชถนนในตอนกลางคืน

2. เพื่อลดอุบัติเหตุของการใชรถ ขนาดไมนอยกวา 36 วัตต บริเวณ 2. สามารถชวยลดอุบัติเหตุของการ

ใชถนนตอนกลางคืน ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1004 ใชรถใชถนนตอนกลางคืน

3. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ตั้งแตน้ําตกหวยแกว จนถึง 3. เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนที่ใชถนน ปากทางบานมงดอยปุย จํานวน ทรัพยสินของประชาชนที่ใชถนน

40 จุด ๆ ละ 49,000 บาท

241 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร บริเวณทางแยกที่เกิดวิกฤติจราจร/ 10,000,000 - - การสัญจรไปมามีความปลอดภัย กองชาง

ไปมาบนทองถนน และเปนการเพิ่ม อุบัติเหตุบอยครั้งในเขตจังหวัด และเปนระเบียบ ถูกตองตาม

มาตรการใหประชาชนปฏิบัติตาม เชียงใหม กฏจราจร

กฏจราจร

242 เผยแพรประชาสัมพันธงานดาน 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 1. การจัดประชุม อบรม สัมมนา 50,000 50,000 50,000 ผูปฏิบัติงานในภาครัฐ องคกร กองชาง

ผังเมือง เสริมสรางความเขาใจในการวาง 2. เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธ ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ

จัดทําผังเมืองกับผูที่เกี่ยวของทั้ง และสื่อประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ รวมทั้งภาคเอกชนและผูที่สนใจ

ของภาครัฐและภาคเอกชน เชน การจัดทําขาว จัดทําเอกสารสิ่ง สามารถรับทราบ และเขาใจใน

2. เพื่อรองรับการถายโอนภารกิจ พิมพ ปายประชาสัมพันธ ประกาศ การดําเนินงานของผังเมือง โดย

รวมกับองคกรปกครองสวน แผนพับ การจัดทําหนังสือ แผนซีดี การมีสวนรวมและรับรูขั้นตอนการ

ทองถิ่นที่เกี่ยวของในดานผังเมือง ฯลฯ ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
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1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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งบประมาณและที่มา

243 สนุบสนุนการจัดทําผังเมืองของ 1. เพื่อสนันสนุนดานบุคลากร 1. ปฏิบัติงานภาคสนาม 50,000 50,000 50,000 ทําใหบุคลากรขององคกรบริหาร กองชาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใน เทคโนโลยีการวางผังเมืองของ 2. ปฏิบัติงานการวางผังเมือง สวนจังหวัดเชียงใหมและองคกร

จังหวัด และงานสงเสริมความรูดาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3. ปฏิบัติงานการรวบรวม การเก็บ ปกครองสวนทองถิ่นภายในจังหวัด

ผังเมือง ในจังหวัด ขอมูล เชียงใหม มีความรูความสามารถใน

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให 4. จัดสัมมนา และจัดฝกอบรมเพื่อ กระบวนการวางผังเมืองและความรู

บริการทางวิชาการแกองคกรปกครอง เผยแพร และใหความรูทางดาน ดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวาง

สวนทองถิ่นภายในจังหวัด ผังเมือง ผังเมือง รวมถึงการบังคับใชผังเมือง

3. เพื่อเปนการเผยแพรและ ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ประชาสัมพันธการดําเนินการดาน ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

การวางผังเมืองรวมใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

4. จัดฝกอบรมเผยแพรความรูดาน

ผังเมืองใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น

244 สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน เพื่อสํารวจ ออกแบบและควบคุม แบบประมาณการโครงสราง 10,000,000  -  - อบจ.ชม. มีแบบแปลนของ กองชาง

ประกวดแบบ งานโครงสรางพื้นฐาน งานโครงสรางพื้นฐาน พื้นฐาน อาทิ แบบและประมาณการ โครงสรางพื้นฐาน แหลงทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว กอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงาน สําหรับใชในการกอสราง/

หองเย็น โบราณสถาน ภูมิทัศน ดําเนินการตามโครงการฯ

แหลงทองเที่ยว ฯลฯ
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

2.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาเครือขายความรวมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สรางการมีสวนรวมการเรียนรู 1. เพื่อสรางความเขาใจแนวคิด ประชาชน ผูนําชุมชน และเครือขาย 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1. ประชาชนที่เขารวมโครงการ สํานักปลัดฯ

ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องคกรชุมชน เขารวมโครงการ มีความเขาใจในแนวคิดตาม รวมกับ

พอเพียง 2.เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพใหกับ จํานวน 500 คน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงาน

ประชาชน ไดมีความรู ความชํานาญ 2. ประชาชนนําความรูที่ไดรับ พัฒนาชุมชน

ยิ่งขึ้น มาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต จังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและขอคิด 3. มีการแลกเปลี่ยนความรู และ

เห็นในการพัฒนาอาชีพ ขอคิดเห็นในการพัฒนาทางการ

4. เพื่อพัฒนาเครือขายในการ อาชีพ

ขับเคลื่อนตามแนวทางเศรษฐกิจ 4. สามารถพัฒนาเครือขาย

พอเพียง ในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ  

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการตลาดสําหรับสินคา 1. เพื่อเปดโอกาสและสรางชองทาง ผูผลิต/ผูประกอบการสินคา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ผูผลิต/ผูประกอบการสินคา สํานักปลัดฯ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การตลาดใหแกผูผลิต/ผูประกอบการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จังหวัด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ มี รวมกับ

จังหวัดเชียงใหม สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชียงใหม ไดรับการสงเสริมใหมี ชองทางการจําหนายสินคา และมี สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม ขีดความสามารถในการผลิต และ รายไดเพิ่มขึ้น พัฒนาชุมชน

2.เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวาง การตลาด 2. ผูผลิต/ผูประกอบการสินคา จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานภาครัฐ องคกร ภาค หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 

ประชาชน และภาคเอกชนในการ จังหวัดเชียงใหม ไดมีโอกาส

สรางอาชีพ สรางรายไดใหแกคน แลกเปลี่ยนและเกิดมุมมองใหม ๆ

ในชุมชน จากการผลิตสินคา ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ

หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ และการจําหนายสินคา

3. เพื่อสนับสนุนแนวทางในการ 3. วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐให ของคนในชุมชนลานนา ไดรับ

เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ การเผยแพรใหเปนที่รูจัก

อยางยิ่งภาคการผลิต และการลงทุน 4.สามารถกระตุนภาคการผลิต

สามารถฟนตัว และการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

4. เพื่อเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศใหสามารถฟนตัวได

ของคนลานนาที่ถายทอดผาน ในระยะเวลารวดเร็วขึ้น

ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น 5.เกิดการประสานความรวมมือกัน

ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกร

ในตางภูมิภาค ประชาชน และภาคประชาชน

ในการสนับสนุนสงเสริมการผลิต

สินคาชุมชน

2 บริหารจัดการศูนยสงเสริม 1. เพื่อใหการบริหารจัดการศูนยฯ บริหารจัดการศูนยสงเสริม 300,000 300,000 300,000 1. สามารถบริหารจัดการศูนย กองแผนฯ

งบประมาณและที่มา
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2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ  

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

การทองเที่ยวและกระจายสินคา เปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ การทองเที่ยวและกระจายสินคาฯ สงเสริมการทองเที่ยวและกระจาย

ขนาดกลาง และขนาดยอม เกิดประโยชนตอผูประกอบการ อาทิการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ สินคาฯ ไดอยางเปนระบบ

จังหวัดเชียงใหม (Chiangmai ผูผลิตขนาดกลางขนาดยอม ใชประจําศูนยฯ คาจัดการประชุมฯ มีประสิทธิภาพ

Tourism & SMEs Distribution 2. เพื่อสงเสริมสนับสนุน คาปรับปรุงศูนยฯลฯ 2. ผูประกอบการสาขาอาชีพตาง ๆ 

Center (CTDC) การกระจายสินคา ผลิตภัณฑชุมชน มีสถานที่ในการกระจายสินคา

ของผูประกอบการสาขาอาชีพตาง ๆ ไปสูตลาดอื่น ๆ 

4. เพื่อสรางความเขมแข็งใหแก 3. สรางความเขมแข็งและสราง

ผูประกอบการในการดําเนิน ความเชื่อมั่นในการดําเนินกิจการ

กิจกรรมไดอยางยั่งยืน ใหแกผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม

2,300,000 2,300,000 2,300,000
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2.6  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจายสินคาผลิตภัณฑชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งศูนยแสดงและจําหนาย 1. เพื่อสงเสริมรายได และสราง กอสรางศูนยจําหนายสินคา 639,000 - - 1. สงเสริมใหประชาชนมีชองทาง สํานักปลัดฯ

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อาชีพใหกับประชาชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ การจําหนายสินคา

2. แกไขปญหาความยากจน อําเภอดอยหลอ บริเวณศูนยราชการ 2. สงเสริมการตลาดใหแกประชาชน

3. สรางความเขมแข็งใหแก อําเภอดอยหลอ 3. เปนศูนยรวมจําหนายสินคา

ชุมชน และทองถิ่น ชุมชน

2 สนับสนุนศูนยแสดงและจําหนาย 1. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทางดาน 1. กลุมอาชีพจาก 24 อําเภอ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 1.จํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง สํานักปลัดฯ

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การทองเที่ยวของหมูบานถวาย จํานวน 1,302 กลุม มาทองเที่ยวในพื้นที่หมูบานถวาย รวมกับ

บานถวายองคการบริหารสวน 2. เพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 2. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ เพิ่มขึ้น เทศบาลตําบล

จังหวัดเชียงใหม และสรางรายไดใหกลุมอาชีพ ชาวตางประเทศ 2. หมูบานถวายมีชื่อเสียงดาน หางดง

3. เพื่อเปนศูนยกลางในการให 3. ประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ การใหขอมูลดานการทองเที่ยว และ อบต.ขุนคง

ขอมูลดานการทองเที่ยว และ ในจังหวัดเชียงใหม และศูนยกลางในการจัดจําหนาย

ศูนยกลางในการจัดจําหนาย และ และแสดงสินคาหนึ่งตําบล

แสดงสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ

หนึ่งผลิตภัณฑ 3. กลุมอาชีพมีชองทางการตลาด

4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดี และมีรายไดจากการจําหนาย

ระหวางหนวยงานภาครฐั เอกชน ผลิตภัณฑ

และประชาชนในพื้นที่ สามารถ 4. ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด

บูรณาการดําเนินงานรวมกัน เชียงใหมมีงานทํา และมีรายได

เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา
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2.7  แนวทางการพัฒนา   สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนิน 1. เพื่อสงเสริมใหความรู เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. เกษตรกรมีความรู ความเขาใจ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมดานการเกษตร ความเขาใจของการทําการเกษตร ในการนําแนวทางเกษตรอินทรีย

โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช

2. เพื่อสนับสนุนสงเสริม 2. เกษตรกรสามารถลดตนทุน

การทําการเกษตรอินทรีย การผลิต

3. เพื่อแกไขปญหาราคาพืชผล 3. การใชสารเคมีลดลง

การเกษตรตกต่ํา ดินเสื่อมโทรม 4. การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. เพื่อลดตนทุนการผลิตดาน มาปรับใชใหเกษตรกรแกไขปญหา

การเกษตร ไดอยางยั่งยืน

5. ปญหาพืชผลการเกษตรลดลง

2 กอสรางโรงเรือนแขวน 1. เพื่อแกปญหาโรงเรือนแขวน โรงเรือนแขวนหอมหัวใหญ - 2,600,000 - มีโรงเรือนสําหรับแขวน กองชาง

หอมหัวใหญอําเภอฝาง หอมหัวใหญไมเพียงพอ ตําบลมอนปน  อําเภอฝาง  หอมหัวใหญอยางเพียงพอ

2. เพื่อชะลอผลผลิตออกสูตลาด จังหวัดเชียงใหม สามารถระบายหอมหัวใหญ

มากเกินไปชวยแกปญหา ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 30 เมตร ออกสูตลาดตามความตองการ

ราคาตกต่ํา ของผูบริโภคและสามารถ

ชะลอผลผลิตที่ออกสูตลาด

มากเกินไป ชวยแกปญหา

ราคาผลผลิตตกต่ําได

2,000,000 4,600,000 2,000,000

งบประมาณและที่มา
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2.8  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและ การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการ จัดกิจกรรมฝกอบรม 500,000 1,500,000 2,000,000 1. บุคลากรดานการทองเที่ยวของ สํานักปลัดฯ

การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม  - ป 2553 จัด 2 ครั้ง/ป จังหวัดเชียงใหม มีศักยภาพ

ใหมีศักยภาพในการใหบริการแก  - ป 2554 จัด 4 ครั้ง/ป เหมาะสม สามารถรองรับ

นักทองเที่ยว และมีจํานวนเพียงพอ  - ป 2555 จัด 6 ครั้ง/ป การขยายตัวดานการทองเที่ยว

ตอการใหบริการ ซึ่งจะสงผลตอ ไดเปนอยางดี

ความประทับใจของนักทองเที่ยว 2. นักเรียน/นักศึกษา ประชาชน

ที่ไดเขามาสัมผัสกับเมืองเชียงใหม ในจังหวัดเชียงใหมที่เพิ่งสําเร็จ

เปนอยางดี การศึกษา และยังไมมีงานทํา

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษา มีความรูพื้นฐานอาชีพการทํางาน

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมที่ ดานการทองเที่ยวเปนมาตรฐาน

เพิ่งสําเร็จการศึกษา แตยังไมมี 3. บุคลากรในระดับหัวหนางาน

งานทําเขามาฝกอบรมพื้นฐาน และผูบริหารในองคกร

อาชีพการทํางานดานการทองเที่ยว ดานการทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม

ตามความเหมาะสม เพื่อที่จะเปน มีความรู ความสามารถ

บุคลากรที่มีพื้นฐานความรู ในการปฏิบัติงานอยางมี

เหมาะสมตรงตําแหนงงานที่ ประสิทธิภาพ

สถานประกอบการตองการ

งบประมาณและที่มา
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2.8  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและ การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 พัฒนาและบริหารจัดการทองเที่ยว เพื่อศึกษาวิเคราะหศักยภาพ ศึกษาและบริหารจัดการศักยภาพ 500,000 1,000,000 3,000,000 เพื่อใหไดรับขอมูลสภาพทั่วไป สํานักปลัดฯ

ชุมชนจังหวัดเชียงใหม สถานการณทองเที่ยวในพื้นที่ การทองเที่ยวชุมชน และศักยภาพการทองเที่ยวของ

ชุมชนจังหวัดเชียงใหม นํามา  - ป 2553 อยางนอย 10 ชุมชน ชุมชนในจังหวัด เปนแนวปฏิบัติ

วิเคราะหอุปสงคและอุปทาน  - ป 2554 อยางนอย 10 ชุมชน และแนวทางการพัฒนา

การทองเที่ยวของชุมชนในการ  - ป 2555 อยางนอย 10 ชุมชน การทองเที่ยวชุมชนซึ่งเปนมิตรกับ

พัฒนาแผนการทองเที่ยวชุมชน สิ่งแวดลอม และชุมชนสามารถ

และการบริหารจัดการทองเที่ยว บริหารจัดการการทองเที่ยว

ชุมชน เปนการสงเสริม อยางยั่งยืนดวยตนเอง

การทองเที่ยวของชุมชนในจังหวัด

เชียงใหม

3 ศึกษาขอมูลดานการทองเที่ยว 1. เพื่อประชาสัมพันธแผนงานและ เจาหนาที่ผูดําเนินการจัดทํา 200,000 200,000 200,000 1. โครงการ/แผนงานขององคการ สํานักปลัดฯ

เพื่อประชาสัมพันธองคการบริหาร โครงการขององคการบริหารสวน โครงการ/แผนงาน วารสาร บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปนที่

สวนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม แผนพับ คูมือการทองเที่ยว รูจักและประสบความสําเร็จตาม

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน และบุคลากรจากหนวยงานภาครัฐ วัตถุประสงคของโครงการ

ประสบการณใหแกเจาหนาที่ เอกชน และประชาชนในจังหวัด 2. เจาหนาที่ผูจัดทําโครงการ/

ผูดําเนินการจัดทําโครงการ/แผนงาน เชียงใหม แผนงาน วารสาร แผนพับ คูมือ

วารสาร แผนพับ คูมือทางดาน ทางดานการทองเที่ยว มีศักยภาพ

การทองเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ

กิจกรรม/โครงการขององคการ ทุกรูปแบบ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมผานสื่อ

ประชาสัมพันธทุกรูปแบบ
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2.8  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและ การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 ประเมินสถานการณทองเที่ยว เพื่อศึกษา วิเคราะหศักยภาพ ศึกษาและบริหารจัดการศักยภาพ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 มีขอมูลสภาพทั่วไปและศักยภาพ สํานักปลัดฯ

และการเก็บขอมูลสถิติดานการ สถานการณทองเที่ยว ในพื้นที่ การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ทางการทองเที่ยวของจังหวัด รวมกับ

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นํามาวิเคราะห เชียงใหม เปนแนวปฏิบัติและ สถาบัน

อุปสงค และอุปทาน การทองเที่ยว แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว การศึกษา

ของจังหวัด ในการพัฒนาแผน ทองถิ่น สามารถบริหารจัดการ ในจังหวัด

การทองเที่ยวทองถิ่น เปนการ การทองเที่ยวไดอยางยั่งยืน เชียงใหม

สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด

เชียงใหม

5 ทองเที่ยวเชียงใหมปลอดภัยทุก เพื่อใหผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ 500,000 1,000,000 1,500,000 1. มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย สํานักปลัดฯ

พื้นที่ หนวยงาน องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ชาวตางประเทศ และชาวตางประเทศมาเที่ยว

ทางดานการทองเที่ยวเขาใจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมากขึ้น

ในบทบาท หนาที่ของตนเอง ในการ 2. ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว

สรางความมั่นใจ และความปลอดภัย หนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของ

ใหแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ ทางดานการทองเที่ยวมีสวนรวม

ตางประเทศที่มาเที่ยวในพื้นที่ ในการทําใหธุรกิจทองเที่ยวใน

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมมีมาตรฐานทาง

ดานการสรางความมั่นใจ และ

ปลอดภัยที่ดีขึ้น

3. เชียงใหมเปนที่รูจักในฐานะ

ศูนยกลางการทองเที่ยวที่มี

ความปลอดภัยสูงสุด
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2.8  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและ การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 จัดทําแผนยุทธศาสตร (แผนแมบท) เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1. ประสานงานหนวยงานที่ 300,000 500,000 1,000,000 1. ทําใหการปฏิบัติงานดาน สํานักปลัดฯ

ดานการทองเที่ยวขององคกร ในจังหวัดเชียงใหมมีมาตรฐาน เกี่ยวของในการจัดทําแผน การทองเที่ยวเปนไปตามแนวทาง

ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด และทิศทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติ ยุทธศาสตร (แผนแมบท) และทิศทางที่ชัดเจน ตลอดจนเปน

เชียงใหม งานดานการทองเที่ยว โดยการ 2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานเดียวกัน

บูรณาการจากทุกภาคสวน และ บุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ 2. สามารถตอบสนองความตองการ

สามารถสนองตอบตอความตองการ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร ของประชาชนในทองถิ่นได

ของประชาชนในทองถิ่นไดตาม (แผนแมบท) ดานการทองเที่ยว 3. ทําใหเกิดการบูรณาการรวมกัน

อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

จังหวัดเชียงใหม (แผนแมบท) ดานการทองเที่ยว

3. จัดทําเอกสารแผนยุทธศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(แผนแมบท) จังหวัดเชียงใหม

3,000,000 6,200,000 10,700,000
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 1. เพื่อเปนการสงเสริมและอนุรักษ นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ 3,000,000 5,000,000 10,000,000 1. ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สํานักปลัดฯ

ของทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ชาวตางประเทศ ประชาชน อันดีงามของแตละทองถิ่น

ของแตละทองถิ่นในจังหวัด ในพื้นที่ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม ในจังหวัดเชียงใหมไดรับการ

เชียงใหม อนุรักษ

2. เพื่อเปนการเสริมสราง 2. ประชาชนกับหนวยงานตาง ๆ

ความสัมพันธอันดีระหวางประชาชน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน

กับหนวยงานตาง ๆ 3. สามารถพัฒนางานทองเที่ยว

3. สงเสริมการทองเที่ยวให ในระดับทองถิ่นใหมีชื่อเสียง 

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ เปนที่รูจักในระดับจังหวัด และ

ชาวตางประเทศไดรูจัก เปนการเพิ่ม ระดับประเทศ

รายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ 4. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ชาวตางประเทศไดรูจักศิลป-

วัฒนธรรม ประเพณีของแตละ

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหมเพิ่ม

มากขึ้น

งบประมาณและที่มา
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ 1. เพื่อเชิดชู และคงไวซึ่งขนบ สนับสนุนงานมหกรรมไมดอก 1,700,000 500,000 1,000,000 1. ประชาชนจังหวัดเชียงใหม สํานักปลัดฯ

จังหวัดเชียงใหม ธรรมเนียมประเพณี และ ไมประดับโดยองคการบริหาร ไดตระหนักและหวงแหนใน

ความงดงามตระการตาของไมดอก สวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับ แบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี

ไมประดับนานาพันธ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ของตน

2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวม จัดทํารถบุปผชาติ พรอมจัดทํา 2. ประชาชนมีสวนรวมในการจัด

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และ ขบวนแหบุปผชาติ และอื่น ๆ งานมหกรรมไมดอกไมประดับ

ประชาชน ตามการประสานงาน 3. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ

3. เพื่อสงเสริมอาชีพ รายได และ ตางประเทศใหความสนใจ และ

การมีงานทําใหแกประชาชน เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด

4. สงเสริมการทองเที่ยวตามแผน เชียงใหมมากขึ้น

ยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงใหม

เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 สนับสนุนจัดงานกุหลาบเหมันต 1. สมาชิกกลุมผูปลูกกุหลาบไดนํา กลุมเกษตรกรผูปลูกกุหลาบ 100,000 150,000 200,000 1. เพิ่มชองทางการจําหนายและ สํานักปลัดฯ

เชียงใหม กุหลาบที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรผูปลูกกุหลาบ สามารถ รวมกับ

มาประกวดแสดงใหประชาชน นักทองเที่ยว และผูสนใจทั่วไป เพิ่มผลผลิตและคุณภาพใหได กลุมผูปลูก

ผูสนใจไดชม มาตรฐาน กุหลาบเชียงใหม

2. รักษาภาพลักษณของกุหลาบ 2. นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ใหเปนดอกไมซึ่งเปนสัญลักษณ ตางประเทศใหความสนใจ และ

คูกับเมืองเชียงใหม เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด

3. สนับสนุนใหมีการจัดงานกุหลาบ เชียงใหมในชวงนอกฤดูกาล

เหมันตเชียงใหมเปนเทศกาล ทองเที่ยวมากขึ้น

ประจําปเพื่อกระตุนเศรษฐกิจทาง

ดานการทองเที่ยวในชวงนอกฤดู

กาลทองเที่ยว
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 สีสันสงทายปเกาตอนรับปใหม 1. เพื่อสงเสริมใหนักทองเที่ยวได จัดกิจกรรมสีสันสงทายปเกา 1,000,000 3,000,000 5,000,000 1. นักทองเที่ยวรูจักเมืองเชียงใหม สํานักปลัดฯ

"CHIANG MAI COUNTDOWN" รูจักภาพลักษณที่ดีงามดานวิถีชีวิต ตอนรับปใหม "CHIANG MAI ในแงของภาพลักษณดานวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมไทย COUNTDOWN"  ปละ 1 ครั้ง และวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม

2. เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองที่ 2. ชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว

เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของไทย ไดจารึกความประทับใจในการ

ใหชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว เฉลิมฉลองประเพณีสงทายปเกา

ไดจารึกความประทับใจสูจังหวัด ตอนรับปใหมรวมกัน

เชียงใหมรวมกัน 3. สามารถนําประเพณี วัฒนธรรม

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ ของไทยมาเปนจุดขายที่สามารถ

จังหวัดเชียงใหม โดยนําเสนอผาน ดึงดูดนักทองเที่ยวมาเที่ยวใน

การจัดงานเฉลิมฉลองประเพณี จังหวัดเชียงใหม

สงทายปเกาตอนรับปใหม ซึ่งเปน

งานสากลที่ทุกชาติไดรวมเฉลิมฉลอง

ไปพรอม ๆ กันทั่วโลก
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 เปดฤดูกาลการทองเที่ยวจังหวัด 1. เพื่อกระตุนใหมีนักทองเที่ยว ประมาณ 200,000 คน/7 วัน 500,000 1,500,000 2,500,000 1. สามารถกระตุนเศรษฐกิจดาน สํานักปลัดฯ

เชียงใหม ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ประกอบดวย การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมให รวมกับ

มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น 1. ผูประกอบการและบุคลากรใน ดีขึ้น ผูประกอบการมีรายไดเพิ่มขึ้น หนวยงาน

2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ ธุรกิจทองเที่ยว 2. นักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัด ดานการ

เครือขายทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 2. ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด เชียงใหมมากขึ้น และพํานักเปน ทองเที่ยว

3. เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม เชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง ระยะเวลานานขึ้น จังหวัดเชียงใหม

การทองเที่ยว 3. นักทองเที่ยวตางชาติ 3. สรางสัมพันธไมตรีที่ดีกับ

4. เพื่อสรางความเปนเชียงใหม นักทองเที่ยวชาวไทยจากกรุงเทพฯ มิตรประเทศที่มารวมงาน

ใหกับจังหวัดเชียงใหม และภาคตาง ๆ ที่เดินทางมาเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 การรวมจัดนิทรรศการในงาน เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธการ เชาพื้นที่ของการจัดนิทรรศการ 200,000 300,000 500,000 1. สามารถทําการประชาสัมพันธ สํานักปลัด

เทศกาลไทยเที่ยวไทย ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม โดยตรง เปนสวนของจังหวัดเชียงใหม โดยตรงจากผูประกอบการไปยัง รวมกับ

ตอลูกคาภายในประเทศซึ่ง ทําการตกแตงดวยสัญลักษณและ ผูซื้อทองถิ่นและชาวตางประเทศ สมาคมโรงแรม

ประกอบดวยสถานที่ทองเที่ยว ศิลปพื้นเมืองและผลิตภัณฑ ที่พักอาศัยอยูในประเทศไทย ไทยภาคเหนือ

การเดินทาง สถานที่พักในระดับ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม 2. นําเสนอรายละเอียดของศักยภาพ และ

ตางๆ ตลอดจนแหลงขายของที่ จัดตั้งโตะเพื่อรายงานดานการ ทางการทองเที่ยวซึ่งไดมีการพัฒนา สมาคมธุรกิจ

ระลึกและศิลปหัตถกรรมพื้นบาน ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ ขึ้นสูระดับโลก ทองเที่ยว

ที่เปนที่นาสนใจตอนักทองเที่ยว จังหวัด จัดบุคลากรจากหนวยงาน 3. เผยแพรศิลปวัฒนธรรมแบบ จังหวัดเชียงใหม

โดยเปดโอกาสใหผูขาย (ผูบริหาร ตางๆ เพื่อใหความรูและโฆษณา พื้นเมือง ตลอดจนสินคาประเภท

โรงแรม,ทัวร,และผูขายสินคา ผลิตผลทางดานการทองเที่ยว OTOP พื้นบาน และดึงดูดผูสนใจ

ผลิตภัณฑพื้นบาน) สามารถทํา และสามารถขายตรงใหแกผูสนใจ มาเยี่ยมเยือนจังหวัดเชียงใหม

การเจรจาติดตอกับลูกคาได จัดนิทรรศการงานฝมือและ ในอนาคต

โดยตรง ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองใหเปน 4. สามารถแขงขันกับจังหวัด

จุดดึงดูดผูเขาชมงาน เพื่อทําการ ทองเที่ยวในภูมิภาคอื่นๆ เ

ประชาสัมพันธตอผูสนใจ โนมนาวใหลูกคาเปลี่ยนเปาหมาย

ในการเดินทางทองเที่ยวมายัง

จังหวัดเชียงใหม
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 กระตุนเศรษฐกิจและสงเสริม 1. เพื่อกระตุนและกระจายรายได 1. Chiang Mai Meeting Mart & 500,000 500,000 500,000 1. สามารถกระตุนและพลิกฟน สํานักปลัดฯ

ปทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม หมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหมและ Seminar เศรษฐกิจทางดานการทองเที่ยว รวมกับ 

จังหวัดใกลเคียงในภาคเหนือ 2. Chiang Mai & North Tourism 500,000 500,000 500,000 ของจังหวัดเชียงใหมใหกลับสู 1. การทองเที่ยว

2. เพื่อเพิ่มจํานวนของตลาด Forum (CTF) ภาวะปกติและเติบโตอยางตอเนื่อง แหงประเทศไทย

การจัดประชุมและสัมมนาสูจังหวัด 3. สงเสริมฟนฟูเศรษฐกิจ 500,000 500,000 500,000 2. นักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว 2. หอการคา

เชียงใหม ซึ่งเปนการเพิ่มจํานวน การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จังหวัดเชียงใหม

ผูเขาพักแรมในโรงแรมระดับตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุม 3. เพิ่มขีดความสามารถของ 3. สมาคมธุรกิจ

ภายใตยุทธศาสตร "เชียงใหม (MICE) ผูประกอบการทองถิ่นสู ทองเที่ยวเชียงใหม

อุทยานการประชุมและ 4. มหกรรมอาหาร 400,000 400,000 400,000 ความเปนมืออาชีพและพึ่งพา 4. สมาคมโรงแรม

การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ" 5. มัคคุเทศกนอย 300,000 300,000 300,000 ตนเองในการทําการตลาด ไทย (ภาคเหนือ

3. เพื่อเพิ่มรายไดใหแกภาคเอกชน 6. งานผลิตภัณฑอาหารภาคเหนือ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 4. สามารถกระจายรายได ตอนบน)

และประชาชนจากการจําหนาย (Northern Food Product Expo) จากการทองเที่ยวออกไปทุก 5. ชมรมภัตตาคาร

สินคา OTOP และผลิตภัณฑ 7. เชียงใหมโรดโชว (เที่ยวเชียงใหม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ภาคสวน และรานอาหาร

ภาคเหนือ สัมผัสกลิ่นไอลานนา) จังหวัดเชียงใหม

4. เพื่อเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวทั้ง 6. สโมสรไลออนส

ชาวไทยและตางชาติ และรายไดจาก ในจังหวัดเชียงใหม

นอกฤดูกาลการทองเที่ยว จํานวน 14 สโมสร

เชียงใหม ซึ่งเปนการเพิ่มจํานวน 7. สภาอุตสาหกรรม

5. เพื่อโฆษณา ประชาสัมพันธและ จังหวัดเชียงใหม

สงเสริมการตลาดทองเที่ยวทาง

ดานวัฒนธรรม และธรรมชาติ
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2.9  แนวทางการพัฒนา  สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 สงเสริมการประชาสัมพันธขอมูล 1. เพื่อสงเสริมประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธขอมูลดาน 2,000,000 5,000,000 8,000,000 1. การทองเที่ยวของจังหวัด สํานักปลัดฯ

ดานการทองเที่ยวของจังหวัด แหลงทองเที่ยวของจังหวัด การทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เชียงใหมไดรับการประชาสัมพันธ รวมกับ

เชียงใหม (ทุกอําเภอ) เชียงใหมใหเปนที่รูจักของ ทุกอําเภอ ใหนักทองเที่ยว ใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวทั้ง ทุกอําเภอ

นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ ชาวไทยและตางชาติ ชาวไทยและตางชาติ ในจังหวัด

2. เพื่อพัฒนาชองทางการเผยแพร 2. จังหวัดเชียงใหมมีชองทางการ เชียงใหม

ประชาสัมพันธขอมูลแหลง ประชาสัมพันธขอมูลแหลง

ทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ทองเที่ยวที่เพียงพอ

อยางเพียงพอและเขาถึงงาย 3. เกิดกระแสการทองเที่ยวโดย

3. เพื่อสงเสริมใหเกิดกระแส ชุมชนขึ้นภายในจังหวัดเชียงใหม

การทองเที่ยวโดยชุมชนขึ้น นําไปสูการพัฒนาดานการทองเที่ยว

เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทองเที่ยว อยางยั่งยืน 

อยางยั่งยืน กระจายรายไดสู 4. มีการกระจายรายไดไปสูทองถิ่น

ประชาชนในทองถิ่นผูเปนเจาของ ผูเปนเจาของและรักษาทรัพยากร

และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใน ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทองถิ่น
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2.10  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสรางประโยชนจากการเชา 1. เพื่อสงเสริมและปรับปรุงใหเปน 1. คาใชที่ดินและคาเชาที่ดินบริเวณ 1,010,700 5,010,700 8,010,700 1.อางเก็บน้ําดอยเตาไดรับการ สํานักปลัดฯ

ที่ดินบริเวณอางเก็บน้ําดอยเตา แหลงทองเที่ยวที่สําคัญแหงหนึ่ง อางเก็บน้ําดอยเตา อําเภอดอยเตา การสงเสริมและปรับปรุงใหเปน

อําเภอดอยเตา ของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนแหลงทองเที่ยว ระยะเวลา แหลงทองเที่ยว

2. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ 12 เดือน ตอสัญญาปตอป หรือ 2. มีการประชาสัมพันธอางเก็บน้ํา

การทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชาระยะยาว (10 ป ขึ้นไป) ดอยเตาใหแกนักทองเที่ยวไดรูจัก

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ 2. คาใชจายที่จําเปน ไดแก 3. ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ

3. เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับ   - สํารวจขอมูล ดอยเตาไดรับการสงเสริมอาชีพ

ประชาชนในเขตพื้นที่อําเภอ   - ประชาคม ใหมีรายได

ดอยเตาไดมีรายไดเพิ่มขึ้น   - ออกแบบ/แบบแปลน

  - เรือตรวจการณ

  - เจาหนาที่

  - เอกสารประชาสัมพันธ

  - การประชาสัมพันธ/การตลาด

2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวภายใน พัฒนาแหลงทองเที่ยวคัดเลือก 1,000,000 5,000,000 10,000,000 1. มีแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนและ สํานักปลัดฯ

จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมใหเปนที่รูจักของ จาก 197 ตําบล ของจังหวัด มีเอกลักษณ

1 เที่ยว 1 ที่เที่ยว ONE TRIP นักทองเที่ยวชาวไทยและตางชาติ เชียงใหม ที่สามารถพัฒนาเปน 2. มีการกระจายรายไดสูชุมชน

ONE TOURISME (OTOT) 2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวอยาง แหลงทองเที่ยวระดับอําเภอ และทุกภาคสวน เศรษฐกิจดาน

ยั่งยืน กระจายรายไดสูชุมชน และระดับจังหวัดได การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทางดาน 3. จังหวัดเชียงใหมเปนที่รูจักของ

การทองเที่ยว นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ตางชาติในฐานะจังหวัดที่เปน

ศูนยกลางการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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2.10  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหมีสภาพภูมิทัศนที่สวยงาม การปลูกไมยืนตน ไมดอกไมประดับ 20,000,000 - - 1. สถานที่ตาง ๆ ไดรับการปรับปรุง กองชาง

สอดคลองกับการสงเสริม การตกแตงกระถางพันธไมดอก ภูมิทัศนใหสวยงาม 

การทองเที่ยว นานาชนิด 2. เพิ่มบรรยากาศทางการทองเที่ยว

1. บริเวณสํานักงานองคการบริหาร ภายในจังหวัดเชียงใหม ใหนาอยู

สวนจังหวัดเชียงใหม นาเที่ยว

2. ถนนที่องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมไดรับการถายโอน

3. สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

วัฒนธรรม 

4. แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงใหม 

รวมคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

4 กอสรางทาเทียบเรือ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว กาดทาน้ําชุมชน  หมู 7 2,750,000 - - ประชาชนมีรายไดเพิ่ม กองชาง

ทางน้ําเพื่อสรางรายไดให ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมือง จากการทองเที่ยวทางน้ําและ

ประชาชน และใหมีสถานที่ ประกอบดวยทาเทียบเรือ, มีสถานที่ประกอบกิจกรรมรวมกัน

ประกอบกิจกรรมรวมกัน หองน้ําเรือโดยสาร
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2.10  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 กอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวให บริเวณหนาถ้ําเชียงดาว หมู 5 สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงาม กองชาง

แหลงทองเที่ยวถ้ําเชียงดาว สวยงามเหมาะกับการทองเที่ยว ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว สะดวก เหมาะสม สามารถเพิ่ม

และมีสถานที่รองรับนักทองเที่ยว 1. ปรับปรุงภูมิทัศน 1,500,000  -  - จํานวนนักทองเที่ยวและสรางรายได

2. กอสรางลานจอดรถหนาวัด 2,345,300  -  - ใหทองถิ่น

ถ้ําเชียงดาว พื้นที่ไมนอยกวา 

9,980 ตารางเมตร

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเขาสูแหลงทองเที่ยว - - 9,900,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เขาสูแหลงทองเที่ยวกาดเมืองผี 2. เพื่อใหการเดินทางเขาสู กาดเมืองผี  หมู 7 บานทรายขาว- 2. การเดินทางสูแหลงทองเที่ยว

แหลงทองเที่ยวสะดวก บานหวยมวง ตําบลศรีดงเย็น มีความสะดวก

กวาง 6 เมตร ยาว 3,300 เมตร พื้นที่ 3. นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพิ่ม

รวมไมนอยกวา 16,500 ตารางเมตร มากขึ้น

พรอมตีเสนจราจรและวางทอ

คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น3 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40-1 เมตร 

ลอดใตสายทาง 10 จุด
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2.10  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 กอสรางถนนลาดยางแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนไปยังสถานที่ทองเที่ยว  - 1,792,000 - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหการเดินทางเขาสู อางเก็บน้ําหวยน้ําพริก 2. การเดินทางสูแหลงทองเที่ยว

เขาสูแหลงทองเที่ยวอางเก็บน้ํา แหลงทองเที่ยวสะดวก ตําบลหวยทราย  อําเภอสันกําแพง  มีความสะดวก

หวยน้ําพริก กวาง 6  เมตร  ยาว 320 เมตร 3. นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้น

8 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานน้ําแพร หมู 4 ตําบลน้ําแพร  - 1,344,200  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหการเดินทางเขาสู  - อุทยานแหงชาติออบขาน 2. การเดินทางสูแหลงทองเที่ยว

เขาสูแหลงทองเที่ยวออบขาน แหลงทองเที่ยวสะดวก บานทาไมลุง หมู 7 ตําบลน้ําแพร มีความสะดวก

อําเภอหางดง 3. นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเพิ่ม

กวาง 5.50 เมตร ยาว 1,040 เมตร มากขึ้น
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหแกเมือง จัดกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่ 5,000,000 2,000,000 2,000,000 จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่สีเขียว กองชาง

เพื่อลดภาวะโลกรอน เชียงใหมโดยการปลูกตนไม จังหวัดเชียงใหมเพื่อเพิ่มพื้นที่ เพิ่มขึ้นทําใหเกิดสภาพแวดลอม

สีเขียวลดภาวะโลกรอน ที่ดี และทําใหสภาวะโลกรอนลดลง

2 ปรับปรุงภูมิทัศนและบํารุงรักษา 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ 1. ปรับปรุงภูมิทศันบริเวณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. สภาพภูมิทัศนบริเวณตนยางนา กองชาง

ตนยางนา ตนยางนาใหสวยงามและปลอดภัย ตนยางนา บนถนนเชียงใหม - มีความสวยงามและปลอดภัย โครงการ

สําหรับการสัญจร ลําพูน (ที่รับโอนจากกรมทางหลวง) สําหรับการสัญจร เกินศักยภาพฯ

2. เพื่อใหตนยางนามีสภาพสมบูรณ 2. บํารุง ดูแล รักษา และตัดแตง 2. ตนยางนาอยูในสภาพสมบูรณ อําเภอ

แข็งแรงและสวยงาม ตนยางนา แข็งแรงและสวยงาม ซึ่งจะเปน สารภี

การชวยอนุรักษตนยางนา

3 รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสราง เพื่อสรางจิตสํานึกและ จัดกิจกรรมรณรงคในรูปแบบตาง ๆ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนทุกภาคสวนมีจิตสํานึก กองชาง

จิตสํานึกและความตระหนัก ความตะหนักใหแกประชาชน อาทิ อบรม สัมมนา นิทรรศการ และความตระหนักถึงความสําคัญ

ในการดูแล รักษา อนุรักษ และ ทุกภาคสวนในการดูแลรักษา รวมทั้งการจัดทําสื่อในรูปแบบ ในการดูแลรักษา อนุรักษ และฟนฟู

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษ และฟนฟู ทรัพยากร ตาง ๆ เชน ปายประชาสัมพันธ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนพับ โปสเตอร สติกเกอร

แผน CD-Rom ฯลฯ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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3.1  แนวทางการพัฒนา  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 จัดทําปายแสดงคุณภาพอากาศ เพื่อรายงานสถานการณคุณภาพ ปายแสดงคุณภาพอากาศระบบ 4,000,000 - - ประชาชนทราบถึงสถานการณ กองชาง

ระบบดิจิตอล อากาศในจังหวัดเชียงใหมให ดิจิตอล จํานวน 4 แหง คุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 1. บริเวณหนาสํานักงานองคการ ทําใหเกิดการเฝาระวังไมให

ทราบอยางทั่วถึง จะทําใหเกิด บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของ

การเฝาระวังไมใหสงผลกระทบ 2. บริเวณสี่แยกขวงสิงห ประชาชน 

ตอสุขภาพประชาชน 3. บริเวณสี่แยกแอรพอรต

4. บริเวณสี่แยกศาลเด็ก

21,000,000 14,000,000 14,000,000
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจัดการโรงงานทําปุยหมัก เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ บริหารจัดการโรงงานทําปุยหมัก 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ลดผลกระทบตอประชาชนและ กองชาง

จากของเหลือใช โรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช จากของเหลือใชอําเภอดอยสะเก็ด สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผล จังหวัดเชียงใหม

กระทบตอประชาชนและ

สิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการ

ใหนอยที่สุด

2 จัดซื้อรถขนขยะ เพื่อใชในการเก็บขนขยะของ รถขนขยะแบบเปดขางเททาย 22,400,000 19,200,000 16,000,000 สามารถเก็บขนขยะขององคกร กองชาง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ขนาด 6 ลอ 6 ตัน จํานวน 36 คัน ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

พื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด ราคาคันละ 1,600,000 บาท อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันทราย

อําเภอสันทราย (แบบ ขนาด และจํานวน อาจมี และอําเภอสันกําแพง มายังโรงงาน

และอําเภอสันกําแพง การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับนโยบาย ทําปุยหมักไดอยางมีประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการฯ ที่จะจัดตั้ง)

3 ประชาสัมพันธโรงงานทําปุยหมัก สรางความรูและความเขาใจ จัดนิทรรศการ อบรม สัมมนาหรือ 1,000,000 1,500,000 2,000,000 ประชาชนทุกภาคสวนมีความรู กองชาง

จากของเหลือใช ในการดําเนินการโรงงานทํา จัดทําสื่อเผยแพร ประชาสัมพันธ และความเขาใจในการดําเนินการ

ปุยหมักจากของเหลือใชใหแก โครงการในรูปแบบตาง ๆ เชน โรงงานทําปุยหมักฯ

ประชาชนในทุกภาคสวน ปายประชาสัมพันธ แผนพับ

แผน CD-Rom สติกเกอร ฯลฯ

งบประมาณและที่มา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบ ติดตามตรวจสอบผลกระทบ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ทราบผลกระทบดานสิ่งแวดลอม กองชาง

สิ่งแวดลอมจากโรงงานทําปุยหมัก สิ่งแวดลอมจากโรงงานทําปุยหมัก สิ่งแวดลอมจากการดําเนินการ ที่เกิดจากโรงงานทําปุยหมักจาก

จากของเหลือใช จากของเหลือใช โรงงานทําปุยหมักฯ เชน ตรวจวัด ของเหลือใช

2. เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไข คุณภาพอากาศ ตรวจวัดคุณภาพ 2. สามารถกําหนดมาตรการในการ

ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมจาก น้ําเสีย ตรวจวัดคุณภาพน้ํา ฯลฯ แกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม

โรงงานทําปุยหมักฯ ที่เกิดจากโรงงานทําปุยหมักฯ ได

อยางมีประสิทธิภาพ

5 ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 1. เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 1. ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 500,000 500,000 500,000 1. ผลการตรวจวัดคุณภาพ กองชาง

จังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อกําหนดมาตรการแกไขปญหา เชน คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ฯลฯ สิ่งแวดลอม เชน คุณภาพน้ํา

สิ่งแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม คุณภาพอากาศ ฯลฯ ของจังหวัด

ที่เหมาะสม 2. สรางมาตรการแกไขปญหา เชียงใหม

สิ่งแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม 2. มีมาตรการในการแกไขปญหา

ที่เหมาะสม สิ่งแวดลอมในจังหวัดเชียงใหม

ไดอยางเหมาะสม
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3.3  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 แปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว เพื่อใหสรางความรู ความเขาใจ จัดทําแปลงสาธิตปลูกผักสวนครัว 100,000 100,000 100,000 ประชาชน และผูสนใจไดรับความรู กองชาง

บริเวณโรงงานทําปุยหมักจาก ใหผูสนใจนําไปใชในชีวิต บริเวณโรงงานําปุยหมักจากของ ความเขาใจจากรูปแบบแปลงสาธิต

ของเหลือใช ประจําวัน เหลือใชและบริเวณพื้นที่เกษตรกร และสามารถนําไปประยุกตใชใน

รอบ ๆ โรงงาน ชีวิตประจําวันได

2 ศึกษาความเหมาะสมและศึกษา 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของ 1. ผลการศึกษาความเหมาะสม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ผลที่ไดจากการศึกษา กองชาง

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โครงการที่จะดําเนินการ ของโครงการ ความเหมาะสมและการศึกษา

ที่องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิด 2. ผลการศึกษาผลกระทบตอ ผลกระทบสิ่งแวดลอมจะถูก

เชียงใหมจะดําเนินการ จากโครงการ สิ่งแวดลอมของโครงการ นําเสนอเปนขอมูลเพื่อประกอบ

การตัดสินใจของผูบริหารองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ในการดําเนินโครงการใหมี

ประสิทธิภาพ

3 ศึกษาวิจัยงานดานทรัพยากร เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยมาใชในการ ผลการศึกษาวิจัยงานดานทรัพยากร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยจะนํา กองชาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการดานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาใชในการบริหารจัดการงาน

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สิ่งแวดลอมขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหมใหมี

ประสิทธิภาพ

7,100,000 7,100,000 7,100,000

งบประมาณและที่มา
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาแหลงการเรียนรูทองถิ่น 1. เพื่อรวบรวมและพัฒนาแหลง พัฒนาแหลงการเรียนรู 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จังหวัดเชียงใหมเปนแหลงการเรียนรู กองการศึกษาฯ

ใหเปนศูนยการเรียนรูทาง การเรียนรูในทองถิ่นใหสามารถ ในทองถิ่นใหเปนศูนยการเรียนรู ที่เปนศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม

วัฒนธรรมของชุมชน เปนศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย ตลอดจนเปนแหลงขอมูล

ของชุมชนโดยใชโรงเรียนในสังกัด ทางวัฒนธรรมของทองถิ่นและสราง

เปนฐาน ความภาคภูมิใจในความเปนชาวลานนา

2. เพื่อเปนแหลงขอมูลทาง

วัฒนธรรมชุมชน

3. เพื่อใหชุมชนเกิดความตระหนัก

ตื่นตัวตลอดจนสรางความภาคภูมิใจ

ของประชาชนตอวัฒนธรรมทองถิ่น

ลานนา

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 อบรมไวยาวัจกรและกรรมการวัด 1. เพื่อสงเสริมใหไวยาวัจกรและ 1. สงเสริมใหไวยาวัจกรไดรับ 2,552,000  -  - 1. ผูเขารับการอบรมมีความรู กองการศึกษาฯ

ในจังหวัดเชียงใหม กรรมการวัดมีความรูความเขาใจ การพัฒนา จํานวน 1,261 วัด ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร รวมกับ

เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการของ วัดละ 1 คน การจัดการของวัด สํานักงาน

วัด 2. กรรมการวัด วัดละ 4 คน 2. มีตัวแทนในการเปนสื่อกลาง พระพุทธศาสนา

2. เพื่อใหมีตัวแทนในการเปนสื่อ รวม 5,044 คน รวมทั้งสิ้น 6,305 คน ระหวางวัดกับประชาชน จังหวัดเชียงใหม

กลางระหวางวัดกับศรัทธา ในจังหวัดเชียงใหม 3. มีผูสืบทอดพระพุทธศาสนา

ประชาชน

3. เพื่อใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบ

ชวยเหลือวัดในการสืบทอด

พระพุทธศาสนา

3 อบรม สัมมนาการเรียนรูภาษาบาลี เพื่อใหพระภิกษุสามเณร ไดอบรม พระภิกษุสามเณร ผูศึกษา 2,552,000  -  - พระภิกษุสามเณร ไดรับความรู กองการศึกษาฯ

แกพระภิกษุ สามเณร จังหวัด สัมมนาภาษบาลีเปนการเตรียม พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เพิ่มความเขาใจภาษีบาลี รวมกับ

เชียงใหม ความพรอมเพิ่มเติมความรูดาน จากสํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา สงผลใหเกิดผลดีตอการศึกษา สํานักงาน

ภาษาบาลี และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัด จังหวัดเชียงใหม

เชียงใหม จํานวน 500 รูป
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4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 อบรมสัมมนาเครือขายคณะสงฆ 1. เพื่อสนับสนุนเครือขาย สนับสนุนใหเครือขายคณะสงฆ 2,630,500  -  - 1. เครือขายคณะสงฆเปนตัวแทน กองการศึกษาฯ

ในจังหวัดเชียงใหม คณะสงฆใหไดรับการฝกอบรม เขารับการฝกอบรม พัฒนาการ ในการนําพาประชาชน พัฒนา รวมกับ

การพัฒนาการทํางานระหวางวัด ทํางานระหวางวัดกับชุมชน ตนเองใหอยูในชุมชนสังคม สํานักงาน

กับชุมชน ไดอยางมีความสุข โดยการนํา พระพุทธศาสนา

2. เพื่อใหเครือขายคณะสงฆ หลักธรรมดําเนินชีวิต จังหวัดเชียงใหม

ไดเปนตัวแทนเพื่อการเผยแพร 2. เครือขายคณะสงฆมีความพรอม

ขอมูล พัฒนา การระหวางวัดกับ และเขมแข็งในการปฏิบัติหนาที่

ชุมชน

5 ผลิตคูมือสอบธรรมะศึกษา 1. เพื่อใชเปนคูมือในการสอนศึกษา 1.คูมือสอบธรรมะศึกษา ตรี 2,630,500  -  - นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ไดนํา กองการศึกษาฯ

วิชาธรรมะศึกษา จํานวน 25,793 เลม คูมือวิชาธรรมมะศึกษาเปนแหลง รวมกับ

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา 2. คูมือสอบธรรมะศึกษา โท คนควา ขอมูล ความรูในหลักธรรม สํานักงาน

ประชาชนในเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 7,644 เลม ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม ใชเปนคูมือการ 3. คูมือสอบธรรมะศึกษา เอก จังหวัดเชียงใหม

เตรียมความพรอมกอนสอบ วิชา จํานวน 2,327 เลม 

ธรรมะศึกษา รวม 35,764 เลม
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4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 ประกวดสวดมนตหมูแบบลานนา 1. เพื่อรณรงคให เยาวชน นักเรียน จัดการประกวดการสวดมนต 152,400 152,400 152,400 1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กองการศึกษาฯ

นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหมไดใช การอาราธนาศีล อาราธนาธรรม ในจังหวัดเชียงใหมไดใช รวมกับ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาราธนาพระปริตร คําถวาย หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศูนยเผยแผธรรม

ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน สังฆทานและการแผเมตตา ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อใหเยาวชน นักเรียน ดวยจังหวะทํานองแบบลานนา

นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

ไดเขาใจถึงประเพณีและพิธีกรรม ในจังหวัดเชียงใหมไดเขาใจ

ทางพระพุทธศาสนาแบบลานนา ถึงประเพณีและพิธีกรรมทาง

3. เพื่อใหเยาวชน นักเรียน พระพุทธศาสนาแบบลานนา

นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม 3. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

รักและหวงแหนในพระพุทธ จังหวัดเชียงใหมรักและ

ศาสนาอันเปนศาสนาประจํา และหวงแหนในพระพุทธศาสนา

ชาติไทย อันศาสนาประจําชาติไทย
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทาง 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลาง กองการศึกษาฯ

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญ กิจกรรมทางศาสนา สงเสริมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

ของทองถิ่น 2. เพื่อสงเสริม อนุรักษ และสืบสาน และจัดการศึกษาทางพระพุทธ ของลานนา

วัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของ ศาสนา ตลอดจนกิจกรรมของ 2. วัด ชุมชน และครอบครัวมีความ

ทองถิ่นตามบริบทของความเปน ศาสนาอื่นๆ ที่สงเสริมความดีงาม เขมแข็งภายใตศาสนาและ

ไทยและลานนา ของสังคม วัฒนธรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิต

3. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติกิจการ 2. จัดกิจกรรมและสืบสาน ของคนเชียงใหมอยางยั่งยืน

ศาสนพิธีและการอนุรักษสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและโบราณ ตามบริบทความเปนไทยและลานนา

วัตถุในทองถิ่นใหถูกตองเหมาะสม

และมีคุณคาในวิถีของคนลานนา

2 สืบสานประเพณียี่เปงเชียงใหม เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของ 1. จัดทํารถกระทงพรอมจัดขบวน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สืบสานประเพณีอันดีงามของ กองการศึกษาฯ

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป และพัฒนา แหในนาม อบจ.เชียงใหม 1 คัน ทองถิ่นและเปนการสงเสริมการ

ใหเปนงานที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขา 2. จัดกิจกรรมและสืบสาน ทองเที่ยว

มารวมงานได วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นตาม

บริบทความเปนไทยลานนา

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ

สืบสานประเพณีอันดีงามของ

ทองถิ่นลานนา

งบประมาณและที่มา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 สืบสานประเพณีสงกรานต เพื่ออนุรักษและสืบสานประเพณี 1. สนับสนุนการจัดงานวัน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. ประเพณีสงกรานต หรือ กองการศึกษาฯ

ปใหมเมือง (สงกรานต) ของชาว สงกรานตเพื่อพิธีรดน้ําดําหัว ปใหมเมือง ซึ่งเปนเอกลักษณอัน

เชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สําคัญของทองถิ่นไดรับการอนุรักษ

และผูสูงอายุทั้ง 24 อําเภอ และสืบทอดใหคูเมืองเชียงใหมสืบ

ในจังหวัดเชียงใหม ตอไป

2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ 2. ประชาชน เยาวชน ไดใหความ

สืบสานประเพณีอันดีงามของ สําคัญแกผูสูงอายุ ตลอดจนได

ทองถิ่นลานนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามสืบไป

4 พิธีไหวสาปาระมีพระบรมธาตุ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของ จัดริ้วขบวนซึ่งประชาชนทั้งฝาย 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สืบสานประเพณีอันดีงามของ กองการศึกษาฯ

ดอยสุเทพและสรงน้ําพระราชทาน ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป และพัฒนา สงฆและฆราวาส 24 อําเภอ อัญเชิญ ทองถิ่นและเปนการสงเสริมการ

ประจําป ใหเปนงานที่ดึงดูดนักทองเที่ยวเขา น้ําสรงพระราชทานโดยการเดิน ทองเที่ยว

มารวมงานได ขึ้นดอย(เตียวขึ้นดอย) จากลาน

ครูบาศรีวิชัยถึงวัดพระบรมธาตุ

ดอยสุเทพวรมหาวิหาร

5 สืบสานประเพณีวันสําคัญทาง 1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. สามารถสืบสานประเพณีอันดีงาม กองการศึกษาฯ

พระพุทธศาสนา ( วันวิสาขบูชา ทางพระพุทธศาสนาของทองถิ่น ศาสนา ( วันวิสาขบูชา , วันมาฆบูชา ทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา , วันอาสาฬหบูชา ใหคงอยูสืบไป วันอาสาฬหบูชา , วันเขาพรรษา ) 2. ประชาชนมีจิตสํานึกในการทํา

วันเขาพรรษา ) 2. เพื่อใหประชาชนมีจริยธรรมอัน ทั้ง 24 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม ความดี และไดรวมทําบุญ

ดีงามตามหลักของพระพุทธศาสนา
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 1. เพื่อสนับสนุนวัด,ชุมชน,องคกร 1. จัดบวชสามเณรภาคฤดูรอน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เด็ก นักเรียน นักศึกษาและ กองการศึกษาฯ

ตางๆ จัดบวชเด็กและเยาวชนเปน 2. จัดคายชุมชนเพื่อพัฒนาคุณธรรม ประชาชน ไดรับการพัฒนาคุณธรรม

สามเณร เพื่อเปนการสืบตอ จริยธรรมในการสรางเสริมคุณภาพ จริยธรรม เพื่อสรางเสริมเปน

พระพุทธศาสนา ชีวิตที่ดีในอนาคตตอไป พลเมืองที่ดีตามที่สังคมพึงประสงค

2. จัดฝกอบรมคายชุมชน เพื่อพัฒนา

คุณธรรมและจริยธรรม

7 ประเพณีสรงน้ําพระธาตุวัดที่สําคัญ 1. เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม 1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. วัดในจังหวัดเชียงใหมเปน กองการศึกษาฯ

ของจังหวัดเชียงใหม ทางพระพุทธศาสนาของจังหวัด พระพุทธศาสนา วัดที่มีความสําคัญ ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาให

เชียงใหม กับทองถิ่น ทั้ง 24 อําเภอ ในเขต ประชาชนใหความสําคัญกับ

2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาวัด จังหวัดเชียงใหม ประเพณีวัฒนธรรม

เพื่อทําบุญในวันสําคัญของ 2. สนับสนุนใหวัดเปนศาสนสถาน 2. สงเสริมความสัมพันธระหวาง

พระพุทธศาสนา ของชุมชนที่ประชาชนให ประชาชนกับวัด

ความสําคัญกับวัฒนธรรมประเพณี
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 รวบรวมภูมิปญญาชาวบานและ 1. เพื่อใหเกิดความตระหนักความ 1. รวบรวมผลงานดานวัฒนธรรม 500,000 500,000 500,000 1. ประชาชน เยาวชนในทองถิ่น กองการศึกษาฯ

พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูทาง ตื่นตัวและความภาคภูมิใจในศิลป ภูมิปญญาเพื่อจัดทําเปนระบบ เชน เกิดความตระหนักภาคภูมิใจใน

ศิลปวัฒนธรรมลานนาดาน วัฒนธรรมทองถิ่นลานนา ผลิต CD เผยแพรเรื่องการศิลปการ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นลานนา

ศิลปการแสดงทองถิ่นจังหวัด 2. เพื่อสรางการมีสวนรวมหรือ แสดงจากวิทยากร 2. ปราชญชาวบานในแตละพื้นที่ได

เชียงใหม ระดมภูมิปญญาของปราชญชาวบาน 2. จัดทําคูมือ/สื่อ/CD จากวิทยากรที่ มีสวนรวมในการจัดทํา

แตละพื้นที่เปนภูมิปญญาไทย มีความรูในแตละดานเพื่อประกอบ 3. ภูมิปญญาชาวบานและวัฒนธรรม

3. เพื่อเปนการฟนฟูศิลปการแสดง การศึกษาใหกับเด็กและเยาวชน ทองถิ่นไดรับการเผยแพร

วัฒนธรรมของทองถิ่นใหไวศึกษา โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม และ ประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักมาก

คนควาและเผยแพรประชาสัมพันธ สําหรับเผยแพรใหประชาชน ยิ่งขึ้น

ตอไป ผูสนใจ
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4.2  แนวทางการพัฒนา  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 การอนุรักษพุทธศิลปของ 1. เพื่อศึกษาและอบรมใหพระสงฆ 1.อบรมแกพระสงฆ 800,000 800,000 800,000 1. เสริมสรางศักยภาพใหแก กองการศึกษา ฯ

จังหวัดเชียงใหม ชุมชน และสนใจใหมีความรู ชุมชนและผูสนใจ ในพื้นที่ พระสงฆ,ชุมชนและผูสนใจ รวมกับ

และตระหนักใหความสําคัญ จังหวัดเชียงใหม ในดานพุทธศิลปและศิลปกรรม กลุมคนตัวเล็ก

เกิดความรัก หวงแหน พุทธศิลป 2. รวบรวมผลงานดานพุทธศิลป ลานนาที่เปนเอกลักษณของ กับการอนุรักษฯ

และศิลปกรรมลานนาที่เปน และศิลปกรรมของลานนา จังหวัดเชียงใหม

เอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดทําเปนระบบ เชน 2. เกิดการอนุรักษ พุทธศิลป

2. เพื่อเปนการอนุรักษ พุทธศิลป ผลิต CD เผยแพร และศิลปกรรมของลานนา

และศิลปกรรมของลานนา 3. เกิดประโยชนแกการทองเที่ยว

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม

แกชาวไทยและตางประเทศใหมา

ทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การพัฒนาหองสมุด การศึกษานอก 1. เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน 1. สนับสนุน , สื่อการเรียนรู 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. หองสมุดประชาชนไดรับ กองการศึกษาฯ

โรงเรียน สํานักสงเสริมการศึกษา ระดับอําเภอทั้ง 24 อําเภอ เปน ใหหองสมุดประชาชนจังหวัด การพัฒนาใหเปนหองสมุดที่มีชีวิต รวมกับ

นอกระบบและอัธยาศัย พื้นที่จังหวัด หองสมุดมีชีวิต เชียงใหม 24 แหง 2. หองสมุดประชาชนเฉลิม สํานักงาน

เชียงใหม(รองรับการถายโอน) 2. เพื่อพัฒนาหองสมุดประชาชน 2. สนับสนุน หนังสือ สื่อการเรียนรู ราชกุมารีไดรับการพัฒนาใหเปน การศึกษา

เฉลิมราชกุมารีเปนหองสมุดมีชีวิต ใหหองสมุดประชาชนเฉลิมราช หองสมุดที่มีชีวิต นอกระบบและ

1 แหง กุมารี 1 แหง 3. ประชาชนมีแหลงศึกษา คนควา ตามอัธยาศัย

3. เพื่อใหประชาชนไดมีแหลงศึกษา หาความรูที่ทันสมัย จังหวัดเชียงใหม

และเพิ่มเติมความรู

2 สนับสนุน สงเสริมการศึกษา 1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก สนับสนุน สงเสริมการจัด 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม กองการศึกษาฯ

ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมใหมี การศึกษาในระบบ นอกระบบ ไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มี รวมกับ

ในจังหวัดเชียงใหม คุณภาพ และตามอัธยาศัย ทุกสังกัด คุณภาพ สพท.ชม.

2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจาก ในจังหวัดเชียงใหม 2. ทุกภาคสวนใหความรวมมือใน เขต 1-6 และ

ทุกภาคสวน ในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด สถาบันการ

ในระบบ นอกระบบ เชียงใหม ใหมีมาตรฐาน ศึกษาในจังหวัด

และตามอัธยาศัย เชียงใหม

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 1. เพื่อสนับสนุนงบประมาณ คาอาหารกลางวัน ๆ ละ 13 บาท/คน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 1. โรงเรียนตามเปาหมายไดรับ กองการศึกษาฯ

และการพัฒนาความเขมแข็งของ คาอาหารกลางวันเพิ่มเติมให จํานวน 200 วัน สําหรับ การสนับสนุนงบประมาณ รวมกับ

ครอบครัวและเครือขายผูปกครอง โรงเรียนจากงบที่โรงเรียนไดรับ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน คาอาหารกลางวัน สํานักงาน

นักเรียนจังหวัดเชียงใหม อุดหนุนจากรัฐบาลและองคกร ที่ยากจนและขาดแคลนในสังกัด 2. นักเรียนมีสุขภาพ พลามัย คณะกรรมการ

ปกครองสวนทองถิ่นอื่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมบูรณ แข็งแรง การศึกษา

2. เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย เชียงใหม 3. นักเรียนไดรับประทานอาหาร ขั้นพื้นฐาน

นักเรียนใหสมบูรณ แข็งแรง 2. นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม กลางวันที่มีสารอาหารครบตาม เขต 1 - 6

3. เพื่อใหนักเรียนไดรับอาหาร สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา หลักโภชนาการ เชียงใหม

กลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหาร

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

2 หองสมุดสมบูรณแบบ 1. เพื่อพัฒนาหองสมุดโรงเรียน 1. ปรับปรุงและพัฒนาหองสมุด 1. หองสมุดโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

(Smart Library) ในสังกัดเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม ไดรับการพัฒนา

และสมบูรณแบบ  1.1 แมอายวิทยาคม 2,000,000  -  - เปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและ

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานหองสมุด  1.2 บานแมงอนขี้เหล็ก 1,700,000  -  - สมบูรณแบบ

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด  1.3 ตนแกวผดุงพิทยาลัย 1,300,000  -  - 2. หองสมุดโรงเรียนในสังกัด

เชียงใหม 2. จัดหาหนังสือเสริมการเรียนรู 6,000,000 - - อบจ.เชียงใหม มมีาตรฐาน

3. เพื่อสงเสริมใหหองสมุดของ และสื่อเทคโนโลยี เพื่อใชบริการ 3. หองสมุดโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด ในหองสมุด อบจ.เชียงใหม เปนแหลงเรียนรู

เชียงใหม เปนแหลงเรียนรูของ 3. ติดตามและพัฒนาการใช - 300,000 300,000 ของนักเรียน ครูและชุมชน

นักเรียน ครู และชุมชน หองสมุด

งบประมาณและที่มา
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 คลังขอสอบมาตรฐาน 1. เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตาม 1. จัดทําระบบบริหารจัดการ 2,000,000  -  - 1. มีเครื่องมือในการติดตามและ กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ คลังขอสอบมาตรฐานของ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

2. เพื่อยกระดับมาตรฐาน ประกอบดวย โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ  1.1 ระบบคลังขอสอบมาตรฐาน มีมาตรฐาน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม  1.2 ระบบทดสอบทาง 3. มีระบบคลังขอสอบที่ได

3. เพื่อใหบริการเปนศูนยกลาง อิเล็กทรอนิกส มาตรฐานไวบริการกับโรงเรียน

การทดสอบความรู ความสามารถ  1.3 ระบบตรวจสอบดวยโปรแกรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

ทางการเรียนของนักเรียนในจังหวัด คอมพิวเตอร

เชียงใหม 2. จัดทําระบบบริหารจัดการการคลัง - 6,000,000  -

ขอสอบมาตรฐานของโรงเรียนใน

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

3. ติดตามและพัฒนาระบบคลัง  - 200,000 800,000

ขอสอบมาตรฐานองคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 สงเสริมภาวะโภชนาการนักเรียน 1. เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด 1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร สําหรับนักเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อบจ.เชียงใหม ไดรับการสนับสนุน

สวนจังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) 1. อาหารกลางวันคนละ 15 บาท อาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียนในสังกัด จํานวน 200 วัน 2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

3. เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย  - โรงเรียนแมอายวิทยาคม 2,178,000 2,300,000 2,500,000 อบจ.เชียงใหม ไดรับการสนับสนุน

นักเรียนในสังกัดใหสมบูรณ  - โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 1,350,000 1,500,000 1,600,000 อาหารเสริม (นม)

แข็งแรงและเจริญเติบโตตามวัย  - โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 1,260,000 1,400,000 1,500,000 3. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

4. เพื่อใหนักเรียนไดรับอาหาร 2. อาหารเสริม(นม) คนละ 10 บาท อบจ.เชียงใหม มีสุขภาพพลามัย

กลางวันที่มีคุณภาพ มีสารอาหาร จํานวน 264 วัน สมบูรณ แข็งแรง 

ครบถวนตามหลักโภชนาการ  - โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 1,188,000 1,200,000 1,250,000 4. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

 - โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 1,108,800 1,200,000 1,250,000 อบจ.เชียงใหม  ไดรับสารอาหาร

ครบถวนตามหลักโภชนาการ

5 มหกรรมกีฬานักเรียน 1. เพื่อสงเสริมทักษะทางดานกีฬา 1. จัดมหกรรมกีฬานักเรียนระดับ 1,500,000 1,700,000 2,000,000 1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และสุขภาพใหกับนักเรียนในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อบจ.เชียงใหม มีทักษะทางการกีฬา

2. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน 2. เขารวมมหกรรมกีฬานักเรียน และสุขภาพที่แข็งแรง

โรงเรียนในสังกัดไดแสดงศักยภาพ ทองถิ่นระดับภาค และระดับ 2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ ประเทศ อบจ.เชียงใหม ไดแสดงศักยภาพ

3. เพื่อสานความสัมพันธ สรางความ 3. สนับสนุนงบประมาณใหองคกร ทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ

สามัคคีใหเกิดกับนักเรียนในสังกัด ปกครองสวนทองถิ่น เจาภาพจัดการ 3. เกิดความสัมพันธและ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง ความสามัคคีระหวางนักเรียน

และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

มหกรรมกีฬานักเรียน 4. เพื่อสรางชื่อเสียงและเกียรติ 4. สรางชื่อเสียงและเกียรติประวัติ กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประวัติดานกีฬาใหโรงเรียน ดานกีฬาใหกับโรงเรียนในสังกัด

(ตอ) ในสังกัด อบจ.เชียงใหม

6 สงเสริมศักยภาพสูความเปนเลิศ 1. เพื่อเพิ่มระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ 1. จัดแขงขันนักเรียนคนเกง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร กองการศึกษาฯ

ทางวิชาการ ทางการศึกษาของโรงเรียนใหสูงขึ้น (ชางเผือกองคการบรหิารสวน สวนจังหวัดเชียงใหมไดรับการยอม

2. เพื่อสงเสริมศักยภาพทางดาน จังหวัด) รับในคุณภาพและมาตรฐาน

วิชาการของนักเรียน 2. จัดกิจกรรมสานฝนการเรียนรูสู 2. นักเรียนในสังกัดมีอัตราการศึกษา

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ มหาวิทยาลัย ตอในระดับอุดมศึกษาในอัตราที่

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 3. จัดสงเสริมการประกวดโครงงาน สูงขึ้น

4. เพื่อคนหาและสงเสริมนักเรียน สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมนักเรียน 3. นักเรียนในสังกัดมีความเปนเลิศ

คนเกงองคการบริหารสวนจังหวัด ทางวิชาการและมรีะดับผลสัมฤทธิ์

เชียงใหม ทางการเรียนที่สูงขึ้น

7 เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค 1. เพื่อพัฒนาคุณลักษณะคุณภาพ จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมและ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กองการศึกษาฯ

นักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรฐานนักเรียนองคการบริหาร พัฒนาคุณลักษณะและคุณภาพ อบจ.เชียงใหม มีคุณภาพ

เชียงใหม สวนจังหวัดเชียงใหม นักเรียน อาทิ 2. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

2. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  - คายพัฒนาทกัษะชีวิตและสงเสริม อบจ.เชียงใหม มีคุณธรรม

และคานิยมอันดีงาม ระเบียบวินัย จริยธรรม และคานิยมอันดีงาม

3. เพื่อสงเสริมระบบดูแลนักเรียน  - คายคุณธรรมและจริยธรรม 3. โรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม

ของโรงเรียน  - พัฒนาคณะกรรมการสภา มีระบบในการดูแลนักเรียน

นักเรียน
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงค  - ทําเนียบนักเรียนคนดี กองการศึกษาฯ

นักเรียนองคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

(ตอ)

8 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร จัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. การบริหารหลักสูตรและวิชาการ กองการศึกษาฯ

หลักสูตรและวิชาการของโรงเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนรูให ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม

ในสังกัด เกิดคุณภาพไดตามมาตรฐานการจัด มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการ การศึกษาขององคกรปกครองสวน 2. มีกระบวนการเรียนรูที่เนน

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทองถิ่น อาทิ ผูเรียนเปนสําคัญ

3. เพื่อสงเสริมและพัฒนามาตรฐาน  - การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 3. การจัดการศึกษาของโรงเรียน

การจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมี ของหลักสูตร ในสังกัด อบจ.เชียงใหม มีระบบ

ระบบและเกิดคุณภาพอยางยั่งยืน  - การพัฒนากระบวนการเรียนรูที่ มีคุณภาพอยางยั่งยืน

4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 4. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพสําหรับ

ใหเปนเครื่องมือที่มีคุณภาพ  - การพัฒนาระบบบริหารวิชาการ เปนเครื่องมือในการพัฒนาคน

ในการพัฒนาคน และชุมชนสังคม และนิเทศการศึกษา ชุมชนและสังคมโดยรวม

โดยรวม  - สงเสริมการวิจัย การทําผลงาน

และการแลกเปลี่ยนองคความรู

 - พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 1. เพื่อปรับระบบการบริหารจัดการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 500,000 600,000 700,000 1. ระบบการบริหารจัดการศึกษา กองการศึกษาฯ

จัดการศึกษาเชิงรุก ศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง จัดการศึกษาเชิงรุกสําหรับโรงเรียน ไดรับการพัฒนาใหทันกับ

มีความกาวหนาเปนระบบที่ยั่งยืน ในสังกัด โดยการปรับปรุงและ การเปลี่ยนแปลง มีความกาวหนา

2. เพื่อใชแผนพัฒนาการศึกษา พัฒนาระบบตางๆ ดังนี้ เปนระบบที่ยั่งยืน

เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนและ  - พัฒนาแผนพัฒนาการศึกษาเชิง 2. มีแผนพัฒนาการศึกษาเปน

ติดตามผลสําเร็จการบริหารจัดการ ระบบ เครื่องมือในการขับเคลื่อนและ

ศึกษา  - จัดระบบนิเทศติดตามและ ติดตามผลสําเร็จของการบริหาร

3. เพื่อสงเสริมระบบประกัน ประเมินผลงานโรงเรียน จัดการ

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  - จัดระบบการประกันและประเมิน 3. การประเมินผลภายใน และ

ใหเขมแข็งและมีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษา ภายนอกผานเกณฑมาตรฐาน

ภายใน ภายนอกผานเกณฑ  - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. มีระบบขอมูลสําหรับใช

มาตรฐาน เพื่อการบริหารการศึกษา ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

4. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลและ  - จัดเผยแพรผลงานการจัดการศึกษา

สารสนเทศทางการศึกษาในการ ทุกรูปแบบ

นําไปใชบริหารและพัฒนาการศึกษา

10 พัฒนาโรงเรียนตนแบบ 1. เพื่อเสริมสรางมาตรฐานและ 1. ศึกษาและดูงานโรงเรียนตนแบบ 2,000,000 12,000,000 13,000,000 1. โรงเรียนสังกัด อบจ.เชียงใหม กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เอกลักษณของโรงเรียนองคการ 2. พัฒนาโรงเรียนในสังกัดทั้ง มีมาตรฐานและเอกลักษณ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 3  แหง ใหเปนโรงเรียนตนแบบ 2. การจัดการศึกษาของโรงเรียน

2. เพื่อกระตุนและเรงพัฒนา ตางๆ อาทิ มีคุณภาพ

คุณภาพการจัดการศึกษาของ  - โรงเรียนตนแบบหลักสูตร 3. มีโรงเรียนตนแบบที่มีคุณภาพ

โรงเรียน 2 ภาษา (English Program) ใหบริการแกนักเรียนและชุมชน
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

พัฒนาโรงเรียนตนแบบ 3. เพื่อสรางโรงเรียนดี มีคุณภาพ  - โรงเรียนตนแบบคุณภาพรางวัล กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใกลบานใหกับนักเรียนและชุมชน พระราชทาน

(ตอ)  - โรงเรียนตนแบบหลักสูตร

เชิงบูรณาการ

11 มหกรรมการจัดการศึกษา 1. เพื่อสงเสริมทักษะทางวิชาการ 1. จัดมหกรรมการจัดการศึกษาระดับ 1,500,000 1,700,000 2,000,000 1. นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร กองการศึกษาฯ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และการเรียนรูใหกับนักเรียน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สวนจังหวัดเชียงใหม มีความ

ในสังกัดองคการบริหารสวน 2. เขารวมการแขงขันทักษะทาง สามารถทางดานวิชาการเปนที่

จังหวัดเชียงใหม วิชาการและการเรียนรูนักเรียน ยอมรับในระดับภาคและระดับ

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด ในสังกัดองคกรปกครองสวน ประเทศ

เขารวมการแขงขันทักษะทาง ทองถิ่นในระดับจังหวัด 2. โรงเรียนในสังกัดองคการบริหาร

วิชาการและการเรียนรู โรงเรียน ระดับภาคและระดับประเทศ สวนจังหวัดเชียงใหม มีคุณภาพ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (มหกรรมการศึกษาโรงเรียนองคกร การศึกษาไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

(มหกรรมการศกึษาองคกรปกครอง ปกครองสวนทองถิ่น) ในระดับภาคและระดับประเทศ

สวนทองถิ่น) 3. สงเสริมการเขารวมการแขงขัน

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทักษะความสามารถนักเรียน

โรงเรียนในสังกัดใหมีมาตรฐาน ดานอื่นๆ

และสูสากล
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 1. เพื่อใหครูและบุคลากร ขาราชการครู ลูกจางประจํา 700,000 700,000 700,000 1. ครูและบุคลากรมีกระบวนทัศน กองการศึกษาฯ

สําหรับขาราชการครูและ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและ พนักงานจางที่ปฏิบัติงาน และแนวทางการจัดการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด แนวทางการจัดการศึกษาทองถิ่น สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร ทองถิ่นสูความเปนเลิศ

องคการบริหารสวนจังหวัด สูความเปนเลิศ สวนจังหวัดเชียงใหม 2. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจ

เชียงใหม 2. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับ (150 อัตรา) ในการทาํงาน สรางเอกภาพและ

บุคลากร มีเอกภาพและพลังในการ พลังในการปฏิบัติงานที่มุงสู

ปฏิบัติงานที่มุงสูคุณภาพ คุณภาพการจัดการศึกษาสู

การจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ ความเปนเลิศ

13 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อใหครูปรับเลี่ยนวิธีการสอน ขาราชการครู ครูผูชวย 300,000 500,000 500,000 1. ครูมีวิธีการสอนที่หลากหลาย กองการศึกษาฯ

หลักสูตรการจัดการเรียนรูอยาง สรางวิธีการสอนที่หลากหลาย ครูอัตราจาง ที่ปฏิบัติงานใน ทันสมัย และไดมาตรฐานวิชาชีพ

ครูมืออาชีพ ทันสมัย และไดมาตรฐาน สถานศึกษาสังกัดองคการบริหาร 2. นักเรียนมีวิธีการเรียนรูที่ได

2. เพื่อใหนักเรียนปรับวิธีการเรียน สวนจังหวัดเชียงใหม คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

และมีคุณภาพตามมาตรฐาน (เกง ดี และเรียนรูอยางเปนสุข)

การศึกษา
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

14 สงเสริมการมีสวนรวมพัฒนา 1. เพื่อสงเสริมใหชุมชนเขามามี 1. จัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพ 600,000 600,000 600,000 โรงเรียนและชุมชนมีความรวมมือ กองการศึกษาฯ

การศึกษาของโรงเรียนในชุมชน สวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของ อยางเขมแข็ง สามารถสรางสังคม

2. เพื่อเสริมสรางวิถีการเรียนรู โรงเรียน และชุมชนแหงคุณธรรมภูมิปญญา

รวมกันในชุมชนทองถิ่น 2. จัดกิจกรรมเสริมสราง และการเรียนรูไดอยางยั่งยืน

3. เพื่อรวมมือกับองคกรและ ความเขมแข็งเครือขายผูปกครอง

เครือขายพัฒนาการศึกษาในชุมชน 3. จัดสงเสริมการมีสวนรวม

4. เพื่อสรางสรรคชุมชนแหง ทุกรูปแบบ

คุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู

15 สงเสริมโอกาสการศึกษาตอสําหรับ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและ นักเรียนสังกัดองคการบริหารสวน 500,000 500,000 500,000 นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร กองการศึกษาฯ

นักเรียนดอยโอกาส ปจจัยพื้นฐานทางการศึกษาและ จังหวัดเชียงใหม ที่เรียนดี สวนจังหวัดเชียงใหมที่เรียนดี แต

สงเสริมใหนักเรียนในสังกัด แตขาดทุนทรัพยเพื่อเขารับ ขาดทุนทรัพย ไดเรียนตอในระดับ

ไดเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

(ปริญญาตรี) จํานวน 5 ทุน

ทุนละ 100,000 บาท
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

16 ขยายโอกาสทางการศึกษา 1. เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกทาง 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลการ 200,000 200,000 200,000 1. เพิ่มโอกาสและทางเลือก กองการศึกษาฯ

การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน ขยายชั้นเรียนและประเภทการจัด ในการศึกษาใหกับเด็กและ

ในชุมชน จัดการการศึกษาโรงเรียนในสังกัด และเยาวชน

2. เพื่อลดภาระคาใชจายทางการ 2. ศึกษาและวิจัยการจัดตั้งสถาน 2. คาใชจายเพื่อการศึกษาลดลง

ศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน ศึกษา / การขยายการศึกษาระดับ 3. ชุมชน/ทองถิ่น ไดรับบริการ

ในชุมชน อาชีวะตามอําเภอรอบนอก การศึกษาที่เหมาะสม

3. เพื่อจัดบริการการศึกษาที่ตอบ 3. จัดขยายชั้นเรียนระดับชวงชั้น 4. ชุมชน/ทองถิ่นมีสถานศึกษา

สนองความตองการของชุมชน ที่ 4 และการรับอาชีวศึกษาของ ที่มีมาตรฐานและใกลบาน

ทองถิ่น โรงเรียนในสังกัด

4. เพื่อสรางสถานศึกษาที่ดีมี 4. รับโอนโรงเรียนจากสํานักงาน

มาตรฐานอยูใกลบานและชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม

เขต 1 - 6 เพิ่มเติม

17 สงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียน 1. เพื่อสนองพระราชกรณียกิจ จัดอุดหนุนและสงเสริมการศึกษา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. ตอบสนองพระราชกรณียกิจของ กองการศึกษาฯ

สังกัดกองกํากับการตํารวจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของโรงเรียนสังกัดกองกํากับการ สมเด็จพระเทพฯ ดานการศึกษา

ตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม ดานการศึกษา ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัด 2. นักเรียนดอยโอกาสสามารถ

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ เชียงใหม รวม 13 แหง ตามแนวทาง เขาถึงการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ

การศึกษาของเด็กนักเรียนที่ สงเสริมสนับสนุนที่กําหนด และมาตรฐาน

ดอยโอกาสและอยูหางไกลใหเขาถึง 3. บรรลุผลสําเร็จของความรวมมือ

การจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ระหวางองคกรปกครองสวน

มาตรฐาน ทองถิ่นและกองกํากับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
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สงเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียน 3. เพื่อใหบรรลุตามบันทึกขอตกลง อยางมีประสิทธิภาพและ กองการศึกษาฯ

สังกัดกองกํากับการตํารวจ ความรวมมือ (MOU) สงเสริม ประสิทธิผล

ตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม การศึกษาระหวางองคกรปกครอง

(ตอ) สวนทองถิ่นและกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัด

เชียงใหม

18 เรียนฟรี โรงเรียนดี ใกลบาน 1. เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองคการ 1. นักเรียนไดรับการศึกษาขั้น กองการศึกษาฯ

ขั้นพื้นฐานฟรีแกนักเรียนตาม บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทุกคน ฟนฐานตามความเหมาะสม

ความเหมาะสม ไดรับการสนับสนุนปจจัย 2. นักเรียนสามารถเรียนจบ

2. เพื่อลดปญหาการออกกลางคัน ในการศึกษาเลาเรียน อาทิ ตามหลักสูตร

ระหวางเรียนของนักเรียนอันเนื่อง 1. คาหนังสือและสื่อการเรียนรู 3. นักเรียนภาคภูมิใจในโรงเรียน

มาจากการขาดทุนทรัพยในการเรียน คนละ 1,500 บาท ไดแก ของตนและพรอมตอการเรียนรู

3. เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง  -หนังสือเรียน 4. ครอบครัวและชุมชนมี

ประสงคของผูเรียนใหรักและ  -หนังสือเสริมการเรียนรู ความเขมแข็ง 

ภาคภูมิใจในโรงเรียนและมี   1.1 โรงเรียนแมอายวิทยาคม 1,080,000 1,200,000 1,300,000

ความพรอมตอการเรียนรู   1.2 โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 675,000 800,000 1,000,000

4. เพื่อลดปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ   1.3 โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 630,000 800,000 1,000,000

และเพิ่มความเขมแข็ง 2. คาเครื่องแบบ คนละ 1,700 บาท

ใหครอบครัวและชุมชน ไดแก

  -เครื่องแบบนักเรียน

 -ชุดพื้นเมืองลานนา , ชุดกีฬา
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เรียนฟรี โรงเรียนดี ใกลบาน  -ชุดนุงหมกันหนาว กองการศึกษาฯ

(ตอ)  -รองเทา , ถุงเทา , กระเปานักเรียน

2.1 โรงเรียนแมอายวิทยาคม 1,224,000 1,300,000 1,400,000

2.2 โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 765,000 800,000 1,000,000

2.3 โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 714,000 800,000 1,000,000

19 ปรับปรุงสนามกีฬาและสนาม 1. เพื่อใหโรงเรียนใหสังกัดมีสนาม ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา และสนาม 1. โรงเรียนในสังกัดองคการ กองการศึกษาฯ

อเนกประสงคโรงเรียนสังกัด กีฬาที่ไดมาตรฐานในการจัดการ อเนกประสงคโรงเรียนในสังกัด บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เรียนการสอนพละศึกษา 1. โรงเรียนแมอายวิทยาคม 8,000,000  -  - มีสนามกีฬาไดมาตรฐาน 

2. เพื่อสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ    -ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล เปนศูนยกลางการกีฬาของชุมชน

และการออกกําลังกายใหกับ กลางแจง 1 สนาม 2. นักเรียนมีสถานที่ออกกําลังกาย

นักเรียน ครู  ชุมชน   -ปรับปรุงพื้นสนามเอนกประสงค ที่ไดมาตรฐานสงเสริมการออก

3. เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด กลางแจง 1 สนาม กําลังกายและศักยภาพทางดานกีฬา

เปนศูนยออกกําลังกายที่ได   -ปรับปรงุพื้นสนามตะกรอในรม ใหกับนักเรียน

มาตรฐานสําหรับชุมชน   -ปรับปรุงพื้นสนามปงปองในรม 3. มีศูนยออกกําลังกายที่ได

2. โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 2,000,000  -  - มาตรฐานบริการแกชุมชน

   -ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล

    กลางแจง 1 สนาม

3. โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 3,000,000  -  -

   -ปรับปรุงพื้นสนามบาสเกตบอล

     กลางแจง 1 สนาม

   -ปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน
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20 สงเสริมทรัพยากรและปจจัย 1. เพื่อจัดสรรทรัพยากรครุภัณฑ 1. รถบัสโรงเรียน ขนาด - 9,600,000  - 1. โรงเรียนมีพาหนะเพียงพอ กองการศึกษาฯ

ความพรอม เพื่อประสิทธิภาพ ยานพาหนะ ในการเพิ่ม ไมนอยกวา 32 ที่นั่ง จํานวน 3 คัน ตอความตองการใชในการปฏิบัติ

การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา คันละ 3,200,000 บาท งานไดอยางรวดเร็วและสะดวก

ใหโรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 แหง 2. รถยนตโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง  - 1,100,000  - คลองตัว

2. เพื่อสรางคุณภาพและมาตรฐาน (ดีเซล) ราคาคันละ 1,100,000 บาท 2. โรงเรียนมีขีดความพรอมในการ

ในการจัดบริการบริหารการศึกษา  สําหรับโรงเรียนในสังกัด บริการจัดการศึกษาใหครูและ

และจัดการเรียนรู (ตามมาตรฐานครุภัณฑ) นักเรียนเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน

3. เพื่อจัดบริการและอํานวย 3. รถกระบะขับเคลื่อน 4 ลอ  - 2,310,000  - เหมาะสมกับโรงเรียนในสังกัด

ความสะดวก ความคลองตัว แบบ 4 ประตู เครื่องยนตดีเซล องคการบริหารสวนจังหวัด

ในการปฏิบัติราชการและการจัด กระบอกสูบไมนอยกวา 2,900 cc. เชียงใหม

การเรียนรูของครูและนักเรียน จํานวน 3 คัน ๆ ละ 770,000 บาท

นอกพื้นที่ สําหรับโรงเรียนในสังกัด 3 แหง

4. เพื่อลดภาระคาใชจายของ (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

ผูปกครองและโรงเรียน 4. รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ลอ  - 1,550,000  -

(ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก จํานวน 

1 คัน สําหรับโรงเรียนแมอาย

วิทยาคม (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

21 กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อจัดอาคารสถานที่และแหลง 1. กอสราง รั้วโรงเรียนดานขางและ 1,042,500  -  - 1. โรงเรียนแมอายวิทยาคมมีอาคาร กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม การเรียนรูใหพอเพียงและ ดานหลังโรงเรียน ขนาดยาว 834 สถานที่และแหลงการเรียนรูที่ (โรงเรียน

สอดคลอง ตามมาตรฐานอาคาร เมตร เมตรละ 1,250 บาท พอเพียงไดมาตรฐานและเอื้อตอ แมอายวิทยาคม)

สถานที่ และตามความตองการใช การจัดการศึกษาทุกรูปแบบสําหรับ

อาคารสถานที่ 2. ประตูโรงเรียนประกอบดวย 300,000  -  - นักเรียนและบริการชุมชนทองถิ่น

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอมและ ดานหนา 1 ชุด ดานขาง 3 ชุด 2. โรงเรียนมีสถานที่ และแหลง

บรรยากาศใหเกิดความมั่นคง ดานหลัง 2 ชุด รวม 6 ชุด ชุดละ การเรียนรูเพียงพอไดมาตรฐานและ

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อ 50,000 บาท เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

ตอการจัดการเรียนรูการบริการ 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการออก

ชุมชน 3. สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ

3. เพื่อรองรับการขยายหองเรียน ภายในโรงเรียนพรอมรางระบายน้ํา สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพที่

และชั้นเรียนใหเพียงพอกับจํานวน ชวงที่ 1 กวาง 8 เมตร ยาว 151 เมตร 543,600  -  - แข็งแรง

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น รวม 1,208 ตรม.ๆละ 450 บาท 4. ครูและลูกจางมีบานพักอาศัยที่

4. เพื่อพัฒนาระบบการใชอาคาร ชวงที่ 2 กวาง 4 เมตร ยาว 652 เมตร 1,173,600  -  - สะดวกและปลอดภัย เกิดและกําลัง

สถานที่และแหลงการเรียนรูใหเกิด รวม 2,608 ตรม.ๆละ 450 บาท ในในการทํางาน

ประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ ชวงที่ 3 กวาง 6 เมตร ยาว 80 เมตร 216,000  -  - 5. นักเรียนและครูมีระบบไฟฟาที่

พรอมใหบริการแกครู นักเรียน และ รวม 480 ตรม.ๆละ 450 บาท สามารถใชไดอยางทั่วถึงและ

ชุมชน ปลอดภัยรองรับปริมาณในการใช

4. กอสรางอาคารจอดรถนักเรียน 800,000  -  - ไฟฟาที่จะเพิ่มสูงขึ้น

และผูมาติดตอราชการจํานวน 2 หลัง

หลังละ 400,000 บาท
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 5. ศูนยสงเสริมสุขภาพอเนกประสงค - 3,000,000  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ตามแบบของการกีฬาแหง (โรงเรียน

(ตอ) ประเทศไทย แมอายวิทยาคม)

6. ปรับปรุงระบบไฟฟาเปลี่ยน 1,000,000   -  -

หมอแปลงไฟฟา

7. อาคารปฏิบัติการทางดนตรีและ - 700,000  -

นาฏศิลป ขนาด 8 x 16 เมตร

8. อาคารศูนยการเรียนรูวิชาชีพ - 400,000  -

ศิลปะขนาด 6 x 12 เมตร

9. อาคารศูนยเรียนรูวัฒนธรรม - 1,500,000 -

ทองถิ่น 6 x 12 เมตร

10. บานพักผูบริหาร - 1,500,000 -

11. โรงอาหาร  - 3,000,000  -

12. สรางอาคารโรงฝกงาน 1 หลัง  - 1,500,000  -

13. สรางอาคารหอสมุด 1 หลัง -  - 1,000,000
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 14. สรางสระวายน้ําขนาดมาตรฐาน  - 20,000,000  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม       จํานวน 1 แหง (โรงเรียน

(ตอ) แมอายวิทยาคม)

15. ปรับปรุงอาคารหอประชุม 1,500,000 2,000,000  -

16. จัดทําปายบอกสถานที่ภายใน 250,000 200,000  -

บริเวณโรงเรียน

17. ปรับภูมิทัศนอาคารสถานที่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000

และบริเวณภายในโรงเรียน

18. ปรับปรุงซอมแซมโรงอาหาร 700,000  -  -

19. ปรับปรุงซอมแซมบานพักครู 500,000  -  -

20. ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 800,000  -  -

อาคารประกอบ

21. ปรับปรุงหอนอนนักเรียน 500,000 - -

22. ขยายเขตระบบไฟฟา 580,000  -  -

(เขาอาคารเรียน , อาคารประกอบ)
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

22 กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อจัดอาคารสถานที่และแหลง 1. อาคารเรียน 4 ชั้น 12 หองเรียน 5,150,000  -  - 1. โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก การเรียนรูใหพอเพียงและ ชั้นลางโลง ฐานตอกเสาเข็ม มีอาคารสถานที่และแหลง (โรงเรียน

สอดคลองตามมาตรฐานอาคาร ระหัส สน.ศท. 4/12 จํานวน 1 หลัง การเรียนรูที่พอเพียงไดมาตรฐาน บานแมงอน

สถานที่ และตามความตองการใช (งบจัดสรร 5,150,000 บาท และเอื้อตอการจัดการศึกษาทุกรูป ขี้เหล็ก)

อาคารสถานที่ อบจ.ชม. สมทบ 5,150,000 บาท) แบบสําหรับนักเรียนและบริการ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอมและ ชุมชนทองถิ่น 

บรรยาการใหเกิดความมั่นคง 2. อาคารโรงอาหาร (แบบ สพฐ.)  -  - 2,750,000 2. โรงเรียนมีสถานที่ และแหลง

ปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อ ขนาด 300 ที่นั่ง จํานวน 1 หลัง การเรียนรูพอเพียงไดมาตรฐาน

ตอการจัดการเรียนรูการบริการ และเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

ชุมชน 3. อาคารโรงรถ ตารางเมตรละ  - 210,000  - 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการออก

3. เพื่อรองรับการขยายหองเรียน 1,400 บาท ขนาด 6 x 25 เมตร กําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ

และชั้นเรียนใหเพียงพอกับจํานวน จํานวน 1 หลัง สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพที่

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น แข็งแรง

4. เพื่อพัฒนาระบบการใชอาคาร 4. อาคารอเนกประสงครหัส สน.ศท. 3,310,000  -  -

สถานที่และแหลงการเรียนรูใหเกิด ชั้นลอย

ประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพ (งบจัดสรร 3,310,000 บาท

พรอมใหบริการแกครู นักเรียนและ อบจ.ชม. สมทบ 3,310,000 บาท)

ชุมชน

5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการและ 5. ตอเติมใตถุนอาคารเรียน 4 ชั้น 12 300,000  -  -

คุณภาพชีวิตสําหรับครูและบุคลากร หองเรียน

ในโรงเรียน
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 6. สรางอาคารเรียนเด็กเล็ก  - 6,330,000  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ฐานตอกเสาเข็ม รหัส สน.ศท. (โรงเรียน

(ตอ) อนุบาล 8 จํานวน 1 หลัง บานแมงอน

ขี้เหล็ก)

7. ลานกีฬาอเนกประสงค  - 135,000  -

(แบบกรมพลศึกษา)

8. รั้วคอนกรีตบล็อค ตารางเมตรละ 685,000  -  -

1,370 บาท สูง 2 เมตร ยาว 250 เมตร

9. สุขา รหัส สน.ศท.ส10   -  - 367,000

แบบ 10 ที่นั่ง

10. อาคารโรงฝกงาน (แบบ สพฐ.)  -  - 5,070,000

แบบ 204/27

11. ปรับปรุงพื้นอาคารโรงอาหาร 138,600  -  -

เปนพื้นหินขัด ขนาด 396 

ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ

350  บาท
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 12. ปูพื้นสังเคราะหลานกีฬา 544,000  -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก อเนกประสงค 1,088 ตารางเมตร (โรงเรียน

(ตอ) ตารางเมตรละ 500 บาท บานแมงอน

ขี้เหล็ก)

13. ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน - 500,000  -

23 กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 1. เพื่อจัดอาคารสถานที่และแหลง 1. สรางอาคารเรียน 4 ชั้น 12 หอง 5,150,000 5,150,000  - 1. โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย การเรียนรูใหพอเพียง และ จํานวน 2 หลัง กอสรางปละ 1 หลัง มีอาคารสถานที่และแหลง (โรงเรียน

สอดคลองตามมาตรฐานอาคาร (งบจัดสรร 10,300,000 บาท การเรียนรูที่พอเพียงไดมาตรฐาน ตนแกว

สถานที่ และตามความตองการใช อบจ.ชม. สมทบ 10,300,000 บาท) และเอื้อตอการจัดการศึกษาทุก ผดุงพิทยาลัย)

อาคารสถานที่ รูปแบบสําหรับนักเรียนและ

2. เพื่อจัดสภาพแวดลอมและ 2. สรางอาคารเรียนเด็กเล็ก 3,200,000  -  - บริการทองถิ่น

บรรยากาศใหเกิดความมั่นคง (งบจัดสรร 3,200,000 บาท 2. โรงเรียนมีสถานที่ และแหลง

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อ อบจ.ชม. สมทบ 3,200,000 บาท) การเรีนรูเพียงพอไดมาตรฐานและ

ตอการจัดการเรียนรูการบริการ เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน

ชุมชน 3. สรางอาคารหอประชุม 1 หลัง  - 7,500,000  - 3. นักเรียนมีพฤติกรรมการออก

3. เพื่อรองรับการขยายหองเรียน กําลังกายเปนประจําสม่ําเสมอ

และชั้นเรียนใหเพียงพอกับ 4. สรางอาคารอเนกประสงค 3,310,000  -  - สงผลใหนักเรียนมีสุขภาพที่

จํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ชั้นลอย แข็งแรง

(งบจัดสรร 3,310,000 บาท

อบจ.ชม. สมทบ 3,310,000 บาท)
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 4. เพื่อพัฒนาระบบการใชอาคาร 5. สรางโรงจอดรถ 300,000  -  - 4. ครูและลูกจางมีบานพักอาศัยที่ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย สถานที่และแหลงการเรียนรู สะดวกและปลอดภัย เกิดกําลังใจ (โรงเรียน

(ตอ) ใหเกิดประโยชนสูงสุดและ 6. สรางอาคารหองสมุด  - 800,000  - ในการทํางาน ตนแกว

มีประสิทธิภาพพรอมใหบริการ อิเล็คทรอนิคส 1 หลัง 5. ครูและนักเรียนมีน้ําใชที่สะอาด ผดุงพิทยาลัย)

แกครู นักเรียนและชุมชน และใชไดอยางทั่วถึงในการอุปโภค

5. เพื่อสงเสริมสวัสดิการและ 7. สรางสระวายน้ํามาตรฐาน 1 แหง  -  - 5,000,000 บริโภค

คุรภาพชีวิตสําหรับครูและบุคลากร

ในโรงเรียน 8. สรางหองปฏิบัติการทางภาษา  - 700,000  -

1 แหง

9. สรางสนามฟุตบอลพรอมลูวิ่ง  -  - 2,000,000

10. สรางโรงยิม -  - 8,000,000

11. สรางโรงฝกงาน  - 1,500,000  -

12. สรางอาคารสํานักงาน จํานวน  - 7,000,000  -

1 หลัง

13. สรางแหลงเรียนรูตามความ  - 1,000,000  -

ตองการและสนใจของผูเรียน
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 14. สรางศูนยฟตเนต พรอมเครื่อง  - 500,000  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย ออกกําลังกาย (โรงเรียน

(ตอ) ตนแกว

15. สรางบานพักครูและลูกจาง  - 6,000,000  - ผดุงพิทยาลัย)

(แฟลต) 20 ยูนิต 1 แหง

16. กอสรางรั้วรอบโรงเรียน 1,000,000  -  -

17. ปรับปรุงระบบประปาภายใน 200,000  -  -

18. สุขา (สน.ศท.ส.10) 2 หลัง 800,000 800,000  -

(ป 53 1 หลัง , ป 54 1 หลัง)

19. ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน 500,000  -  -

พรอมทางระบายน้ํา

20. ปรับปรุงโรงอาหารเปน 800,000  -  -

หองประชุมใหไดมาตรฐาน
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5.3  แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ 21. ปรับปรุงพื้นหองเรียน 7 หอง 800,000  -  - กองการศึกษาฯ

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 2 พื้นระเบียง (2 อาคารเรียน) (โรงเรียน

(ตอ) ตนแกว

22. ปรับปรุงพื้นภายในโรงเรียน 200,000  -  - ผดุงพิทยาลัย)

เปนพื้นปูตัวหนอน

138,766,100 181,285,000 116,787,000
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนแมอายวิทยาคม 7,000,000 10,000,000 12,000,000 1. โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ของโรงเรียนใหไดเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินภารกิจจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน (โรงเรียน

การศึกษา ของโรงเรียนอยางเปนระบบและ และสังคม แมอายวิทยาคม)

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนา ตอเนื่องโดยสามารถบริหารจัดการ 2. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู

อยางสมดุลและเปนระบบตอเนื่อง ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของชุมชน โดยเปนผูนําการ

เปนไปตามบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ สถานศึกษาและดําเนินกิจการงาน สังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

การบริหารโรงเรียนโดยใช โรงเรียนอื่นๆตามบริบทและ 3. นักเรียนไดเขาถึงบริการทาง

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) เอกลักษณโรงเรียนไดอยางคลองตัว การศึกษาที่ดีมีคุณภาพใกลบาน

4. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ขั้นพื้นฐานใหนักเรียนอยางมี ภายใตการมีสวนรวมและ

คุณภาพและทั่วถึง สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร

5. เพื่อสงเสรมิแนวทางการจัด การพัฒนาการศึกษาที่กําหนด

การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา ในระดับตาง ๆ

แหงชาติและการจัดหลักสูตร

แกนกลาง

งบประมาณและที่มา
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 140,000 - - มีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ ระดับ XGA ไมนอยกวา 4,000 ANSI ที่พรอมในการบริหารจัดการศึกษา (โรงเรียน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ในการปฏิบัติงานดานการศึกษา สําหรับหองประชุมใหญ 1 เครื่อง สงผลใหโรงเรียนจัดการเรียน แมอายวิทยาคม)

อยางมีประสิทธิภาพและ การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล 2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 43,000 - - และประสิทธิผล

2. เพื่อใหโรงเรียนแมอายวิทยาคม เสนทะแยงมุมขนาด 200 นิ้ว

มีศักยภาพทางครุภัณฑและอุปกรณ จํานวน 1 จอ

ทางการศึกษาที่ครบถวนพรอม

บริการตามแหลงการเรียนรู 3. ชุดวิทยุสื่อสาร 10 ชุด และ 150,000 - -

ตามหลักสูตรสถานศึกษา เสาอากาศแมขาย

4. เครื่องถายเอกสารจํานวน 1 เครื่อง 120,000 - -

5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 40,000 40,000 40,000

สําหรับหองปฏิบัติการระดับ XGA

ไมนอยกวา 2,200 ANSI Lumens 

จํานวน 3 เครื่อง (ปละ 1 เครื่อง)
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 6. เครื่อง Visulizer ความละเอียด 50,000 50,000 - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา 850,000 Pixel (โรงเรียน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม  - ป 2553 จํานวน 1 เครื่อง แมอายวิทยาคม)

(ตอ)  - ป 2554 จํานวน 1 เครื่อง

7. คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 53,000 53,000 -

จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ

26,500 บาท) 

 - ป 2553 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2554 จํานวน 2 เครื่อง

8. รถไถนั่งขับขนาดเล็ก 650,000 - -

จํานวน 1 คัน

9. เครื่องอัดสําเนาระบบดิจิตอล 100,000 100,000 -

ความละเอียด 300 x 300 จุดตอ

ตารางนิ้ว 

 - ป 2553 จํานวน 1 เครื่อง

 - ป 2554 จํานวน 1 เครื่อง
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 10. โตะทํางานพรอมเกาอี้ 75,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา จํานวน 10 ชุด ราคาชุดละ (โรงเรียน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 7,500 บาท แมอายวิทยาคม)

(ตอ)

11. คอมพิวเตอรระบบเครือขาย 600,000 300,000 -

สําหรับบริหารงานสํานักงาน

จํานวน 20 เครื่อง พรอมเซิฟเวอร

และอุปกรณ สําหรับการเรียน

การสอน จํานวน 1 เครื่อง

12. รถตัดหญานั่งขับ 1 คัน - - 100,000

13 รถตัดหญาชนิดเดินตาม 13,000 13,000 -

จํานวน 2 คัน ราคาคันละ 

13,000 บาท ปละ 1 เครื่อง

14. เครื่องตัดหญาชนิดสะพาย 10,000 10,000 -

จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ

10,000 บาท ปละ 1 เครื่อง

15. วางระบบสื่อสารในโรงเรียน 200,000 200,000 200,000
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 16. เครื่องทําน้ําเย็นพรอมกรองน้ํา 210,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา จํานวน 6 ชุด ราคาชุดละ (โรงเรียน

โรงเรียนแมอายวิทยาคม 35,000 บาท แมอายวิทยาคม)

(ตอ)

17. เครื่องสํารองไฟ 16,000 72,000 72,000

ขนาด 1 KVA จํานวน 20 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 8,000 บาท

 - ป 2553 จํานวน 2 เครื่อง

 - ป 2554 จํานวน 9 เครื่อง

 - ป 2555 จํานวน 9 เครื่อง

3 เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหโรงเรียนแมอายวิทยาคม 1. คอมพิวเตอรเพื่อการเรียน 1,386,000 1,584,000 - มีแหลงการเรียนรูที่มีมาตรฐานและ กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน มีครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน การสอน พรอมอุปกรณ จํานวน พรอมตอการจัดการเรียนรูทุก (โรงเรียน

แมอายวิทยาคม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สงเสริม 90 ชุด ราคาชุดละ 33,000 บาท รูปแบบ ครูและนักเรียนสามารถ แมอายวิทยาคม)

เพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน  - ป 2553 จํานวน 42 ชุด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 - ป 2554 จํานวน 48 ชุด ไดอยางมีความสุขและบรรลุตาม

หลักสูตรที่กําหนด

2. คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน 330,000 330,000 -

พรอมอุปกรณ จํานวน 20 ชุด

ราคาชุดละ 33,000 บาท

 - ป 2553 จํานวน 10 ชุด

 - ป 2554 จํานวน 10 ชุด
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 3. ชุดโตะพรอมเกาอี้สําหรับ - 160,000 - กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน หองสมุด 20 ชุด ราคาชุดละ (โรงเรียน

แมอายวิทยาคม 8,000 บาท แมอายวิทยาคม)

(ตอ)

4. เครื่องพิมพเลเซอรใชใน 72,000 72,000 -

สํานักงานและการเรียนการสอน

(20 หนา/นาที) จํานวน 12 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

 - ป 2553 จํานวน 6 เครื่อง

 - ป 2554 จํานวน 6 เครื่อง

5. โตะ เกาอี้นักเรียนเดี่ยว 720,000 - -

จํานวน 600 ชุด ราคาชุดละ 

1,200 บาท

6. โตะอาหารพรอมเกาอี้ 100 ชุด 130,000 - -

( 1 ชุด ประกอบดวย โตะ 1 ตัว

เกาอี้ 6 ตัว) ราคาชุดละ 1,300 บาท

7. โตะเทเบิลเทนนิส 20 ชุด 31,000 31,000 -

ราคาชุดละ 3,100 บาท

 - ป 2553 จํานวน 10 ชุด

 - ป 2554 จํานวน 10 ชุด
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 กอสรางบานพักครูโรงเรียน เพื่อใหครูโรงเรียนแมอายวิทยาคม บานพักครู (แฟลต) 20 ยูนิต 12,000,000 12,000,000 - ครูโรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

แมอายวิทยาคม มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ จํานวน 2 หลัง ราคาหลังละ มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ (โรงเรียน

ปลอดภัย 5,000,000 บาท ปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจใน แมอายวิทยาคม)

 - ป 2553 จํานวน 1 หลัง การทํางาน

 - ป 2554 จํานวน 1 หลัง

5 กอสรางบานพักภารโรงโรงเรียน เพื่อใหภารโรง แมบาน บานพักภารโรง จํานวน 2 หลัง 350,000 350,000 - ภารโรง แมบาน คนสวน ฯลฯ กองการศึกษาฯ

แมอายวิทยาคม คนสวน ฯลฯ มีบานพักอาศัย ราคาหลังละ 350,000 บาท ของโรงเรียนแมอายวิทยาคม (โรงเรียน

ที่สะดวกและปลอดภัย  - ป 2553 จํานวน 1 หลัง มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ แมอายวิทยาคม)

 - ป 2554 จํานวน 1 หลัง ปลอดภัย 

6 กอสรางบานพักนักเรียนโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนในพื้นที่หางไกล บานพักนักเรียน (หอนอน) - 3,000,000 3,000,000 นักเรียนในพื้นที่หางไกล กองการศึกษาฯ

แมอายวิทยาคม มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ จํานวน 2 หลัง ขนาด 40 ยูนิต ของโรงเรียนแมอายวิทยาคม (โรงเรียน

ปลอดภัย ราคาหลังละ 3,000,000 บาท มีที่พักอาศัยและสะดวกในการ แมอายวิทยาคม)

 - ป 2553 จํานวน 1 หลัง เดินทางมาศึกษา

 - ป 2554 จํานวน 1 หลัง

7 กอสรางระบบทอสงน้ําประปา เพื่อใหมีน้ําสําหรับใชอุปโภค ระบบสงน้ําประปาภูเขา - 1,000,000 - นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน กองการศึกษาฯ

ภูเขาของโรงเรียนแมอายวิทยาคม บริโภคอยางเพียงพอ จํานวน 1 ชุด แมอายวิทยาคม มีน้ําสําหรับใช (โรงเรียน

อุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ แมอายวิทยาคม)
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 สงเสริมศักยภาพดานวิทยาศาสตร เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความคิด จัดซื้ออุปกรณชุดหุนยนต 250,000 - - นักเรียนโรงเรียนแมอายวิทยาคม กองการศึกษาฯ

และความคิดสรางสรรค สรางสรรคทางดานวิทยาศาสตร เพื่อการเรียนรู มีความคิดสรางสรรคทางดาน (โรงเรียน

และเทคโนโลยี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แมอายวิทยาคม)

9 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาทักษะ สื่อและอุปกรณทางการศึกษา 1. โรงเรียนแมอายวิทยาคมมี กองการศึกษาฯ

ความเปนเลิศนักเรียนทางดาน ความสามารถแกนักเรียนสู ดานดนตรีและศิลปการแสดง เอกลักษณที่โดดเดนและนักเรียน (โรงเรียน

ศิลปการแสดงดนตรีและนาฏศิลป ความเปนเลิศทางดนตรีและ 1. ครุภัณฑวงดนตรีลุกทุง 100,000 - - ไดรับการพัฒนาสูมาตรฐานสากล แมอายวิทยาคม)

โรงเรียนแมอายวิทยาคม ศิลปการแสดง จํานวน 1 วง 2. ชุมชนมีความพึงพอใจ

2. เพื่อสงเสริมใหครูใชสื่อและ 2. ครุภัณฑวงดนตรีไทย 20,000 - - ในการบริหารของโรงเรียนแมอาย

อุปกรณการเรียนการสอนที่ จํานวน 1 ชุด วิทยาคม

เพียงพอและหลากหลายตรงตาม 3. ครุภัณฑวงดนตรีพื้นเมือง - 50,000 -

ความถนัดและความสามารถของ จํานวน 1 ชุด

ผูเรียน 4. เครื่องเสียงประกอบการแสดง 150,000 - -

3. เพื่อบริหารชุมชนดานดนตรี ภาคสนาม

ศิลปและการแสดงแกชุมชน 5. ครุภัณฑวงดนตรีสากล - 1,400,000 -

จํานวน 1 วง
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

10 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 3,000,000 3,500,000 4,500,000 1. โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

บานแมงอนขี้เหล็ก ของโรงเรียนใหไดเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินภารกิจจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน (โรงเรียน

การศึกษา ของโรงเรียนอยางเปนระบบและ และสังคม บานแมงอน

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนา ตอเนื่องโดยสามารถบริหารจัดการ 2. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ขี้เหล็ก)

อยางสมดุลและเปนระบบตอเนื่อง ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของชุมชน โดยเปนผูนาํการ

เปนไปตามบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ สถานศึกษาและดําเนินกิจการงาน สังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

การบริหารโรงเรียนโดยใช โรงเรียนอื่นๆตามบริบทและ 3. นักเรียนไดเขาถึงบริการทาง

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) เอกลักษณโรงเรียนไดอยาง การศึกษาที่ดีมีคุณภาพใกลบาน

4. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา คลองตัว มีประสิทธิภาพและ

ขั้นพื้นฐานใหนักเรียนอยางมี คุณภาพ ภายใตการมีสวนรวมและ

คุณภาพและทั่วถึง สอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตร

5. เพื่อสงเสริมแนวทางการจัด การพัฒนาการศึกษาที่กําหนด

การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา ในระดับตาง ๆ

แหงชาติและการจัดหลักสูตร

แกนกลาง
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. เครื่องปรับอากาศ 44,000 BTU - 124,200 - มีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ ที่พรอมในการบริหารจัดการศึกษา (โรงเรียน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ในการปฏิบัติงานดานการศึกษา 62,100 บาท สงผลใหโรงเรียนจัดการเรียน บานแมงอน

อยางมีประสิทธิภาพและ การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ขี้เหล็ก)

ประสิทธผิล 2. คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) - - 53,000 และประสิทธิผล

2. เพื่อใหโรงเรียนบานแมงอนฯ สําหรับงานประมวลผล จํานวน

มีศักยภาพทางครุภัณฑและอุปกรณ 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 26,500 บาท

ทางการศึกษาที่ครบถวนพรอม

บริการตามแหลงการเรียนรู 3. เครื่องพิมพเลเซอรใชใน - 36,000 -

ตามหลักสูตรสถานศึกษา สํานักงานและการเรียนการสอน

(20 หนา/นาที) จํานวน 3 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

4. เครื่องโทรสาร แบบธรรมดาสงได - - 30,000

ครั้งละ 30 แผน จํานวน 1 เครื่อง

5. เครื่องพมิพเลเซอรสี จํานวน - - 70,000

2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,000 บาท
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 6. ตูเหล็กบานเลื่อน ขนาด 3 ฟุต - 18,800 - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา จํานวน 4 ตู ราคาตูละ 4,700 บาท (โรงเรียน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก บานแมงอน

(ตอ) 7. โตะอาหารพรอมเกาอี้ 105,000 - - ขี้เหล็ก)

จํานวน 30 ชุด ราคาชุดละ

3,500 บาท

8. โตะเทเบิลเทนนิส จํานวน 10 ชุด - - 31,000

ราคาชุดละ 3,100 บาท

10. โตะทํางานสําหรับครู 96,000 - -

จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 

4,800 บาท

11. เกาอี้ทํางานสําหรับครู 15,800 - -

จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 790 บาท

12. กลองถายภาพดีวีดีพรอม - - 42,000

อุปกรณ จํานวน 1 ตัว
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 13. เครื่องขัดพื้น จํานวน 2 เครื่อง 40,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา ราคาเครื่องละ 20,000 บาท (โรงเรียน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก บานแมงอน

(ตอ) 14. เครื่องชั่งน้ําหนัก - - 13,000 ขี้เหล็ก)

จํานวน 1 เครื่อง

15. กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา - 780,000 -

จํานวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ

39,000 บาท

16. โทรทัศนสีจอแบนขนาด 29 นิ้ว 72,000 - -

จํานวน 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ

6,000 บาท

17. จอรับภาพชนดิมอเตอรไฟฟา - - 13,000

ขนาดเสนทะแยงมุม 120 นิ้ว

จํานวน 1 จอ
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 18. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร - - 480,000 กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา ระดับ XGA ไมนอยกวา 2,200 (โรงเรียน

โรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก ANSL จํานวน 12 เครื่อง บานแมงอน

(ตอ) ราคาเครื่องละ 40,000 บาท ขี้เหล็ก)

19. เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล - 190,000 -

ความเร็ว 40 แผน/นาที

จํานวน 1 เครื่อง

20. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล - - 200,000

ความละเอียด 400 x 400 จุดตอ

ตารางนิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

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

ขี้เหล็ก มีสถานที่ในการจัดการเรียน บริเวณโรงเรียนใหเหมาะสม มีสถานที่และแหลงการเรียนรู (โรงเรียน

การสอนและแหลงการเรียนรูที่ได จํานวน 26 ไร 3 งาน 57 ตารางวา เพียงพอ ไดมาตรฐาน เหมาะสม บานแมงอน

มาตรฐานและเพียงพอตอจํานวน ตอการจัดการเรียนการสอน ขี้เหล็ก)

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

13 เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก 1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 600,000 - - มีแหลงการเรียนรูที่มีมาตรฐานและ กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน มีครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง พรอมตอการจัดการเรียนรูทุก (โรงเรียน

บานแมงอนขี้เหล็ก ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สงเสริม รูปแบบ ครูและนักเรียนสามารถ บานแมงอน

เพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน 2. ตูสําหรับติดตั้งเครื่องแมขาย 380,000 - - จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขี้เหล็ก)

ชนิด Blade (Enclosure/Chissis) ไดอยางมีความสุขและบรรลุตาม

แบบที่ 1 จํานวน 1 ตู หลักสูตรที่กําหนด

3. แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร 170,000 - -

แมขายชนิด Blade สําหรับตู

Enclosure/Chissis แบบที่ 1

จํานวน 1 แผง

4. เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน 1,485,000 - -

การสอน พรอมอุปกรณ

จํานวน 45 ชุด ราคาชุดละ

33,000 บาท
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 5. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย 330,000 - - กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (โรงเรียน

บานแมงอนขี้เหล็ก จํานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ บานแมงอน

(ตอ) 33,000 บาท ขี้เหล็ก)

6. อุปกรณปองกันเครือขาย 300,000 - -

(Firewall) แบบที่ 1 จํานวน 1 ชุด

7. อุปกรณจายสัญญาณ L2 switch 24,600 - -

ขนาด 24 ชอง จํานวน 3 ชุด 

ราคาชุดละ 8,200 บาท

14 กอสรางบานพักครูโรงเรียน เพื่อใหครูโรงเรียนบานแมงอนฯ บานพักครู แบบ สปช.303/28 - - 4,053,000 ครูโรงเรียนบานแมงอนขี้เหล็ก กองการศึกษาฯ

บานแมงอนขี้เหล็ก มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ จํานวน 1 หลัง มีบานพักอาศัยที่สะดวกและ (โรงเรียน

ปลอดภัย ปลอดภัย มีขวัญและกําลังใจใน บานแมงอน

การทํางาน ขี้เหล็ก)
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

15 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 3,000,000 3,500,000 4,500,000 1. โรงเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐาน กองการศึกษาฯ

ตนแกวผดุงพิทยาลัย ของโรงเรียนใหไดเกณฑมาตรฐาน มีการดําเนินภารกิจจัดการศึกษา เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชน (โรงเรียน

การศึกษา ของโรงเรียนอยางเปนระบบและ และสังคม ตนแกว

2. เพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนา ตอเนื่องโดยสามารถบริหารจัดการ 2. โรงเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ผดุงพิทยาลัย)

อยางสมดุลและเปนระบบตอเนื่อง ศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา ของชุมชน โดยเปนผูนําการ

เปนไปตามบริบทของโรงเรียน จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชน

3. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ สถานศึกษาและดําเนินกิจการงาน สังคมแหงการเรียนรูอยางยั่งยืน

การบริหารโรงเรียนโดยใช โรงเรียนอื่นๆตามบริบทและ 3. นักเรียนไดเขาถึงบริการทาง

โรงเรียนเปนฐาน (SBM) เอกลักษณโรงเรียนไดอยางคลองตัว การศึกษาที่ดีมีคุณภาพใกลบาน

4. เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใต

ขั้นพื้นฐานใหนักเรียนอยางมี การมีสวนรวมและสอดคลอง

คุณภาพและทั่วถึง กับนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนา

5. เพื่อสงเสริมแนวทางการจัด การศึกษาที่กําหนดในระดับตาง ๆ

การศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษา

แหงชาติและการจัดหลักสูตร

แกนกลาง

16 สรางศูนยการเรียนรูงานหัตถกรรม เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู จัดสรางศูนยการเรียนทองถิ่น - - 3,000,000 โรงเรียตนแกวผดุงพิทยาลัยเปน กองการศึกษาฯ

ไมแกะสลักภายในสถานศึกษา งานหัตกรรมไมแกะสลักบานถวาย ศูนยกลางการเรียนรูงานหัตถกรรม (โรงเรียน

และวิถีชีวิตชุมชน ไมแกะสลัก ตนแกว

ผดุงพิทยาลัย)
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

17 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม 185,500 - - มีวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา เครื่องมือ เครื่องใชเพียงพอ อุปกรณ จํานวน 7 ชุด ที่พรอมในการบริหารจัดการศึกษา (โรงเรียน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย ในการปฏิบัติงานดานการศึกษา ราคาชุดละ 26,500 บาท สงผลใหโรงเรียนจัดการเรียน ตนแกว

อยางมีประสิทธิภาพและ การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผดุงพิทยาลัย)

ประสิทธิผล 2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรใชใน 60,000 - - และประสิทธิผล

2. เพื่อใหโรงเรียนตนแกวผดุง สํานักงานและการเรียนการสอน

พิทยาลัย มีศักยภาพทางครุภัณฑ (20 หนา/นาที) จํานวน 5 เครื่อง 

และอุปกรณทางการศึกษาที่ ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

ครบถวนพรอมบริการตามแหลง

การเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา 3. โตะ และเกาอี้ของครู จํานวน 56,000 28,000 28,000

20 ชุด ราคาชุดละ 5,600 บาท

 - ป 2553 จํานวน 10 ชุด

 - ป 2554 จํานวน 5 ชุด

 - ป 2555 จํานวน 5 ชุด

4. เครื่องพิมพระบบสําเนาดิจิตอล 180,000 - -

ความเร็ว 40 แผน/นาที 

จํานวน 1 เครื่อง
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 5. เตนทโครงเหล็กพรอมผาใบ 105,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร (โรงเรียน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย สูง 2.2 เมตร จํานวน 6 หลัง ตนแกว

(ตอ) ราคาหลังละ 17,500 บาท ผดุงพิทยาลัย)

6. ตูเย็นขนาด 8.3 คิว 2 ประตู 13,000 - -

จํานวน 1 ตู 

7. เครื่องซักผาแบบ 2 ถัง ขนาด 12,000 - -

ความจุไมนอยกวา 10 กิโลกรัม

จํานวน 1 เครื่อง

8. เครื่องเสียงพรอมลําโพง 70,000 - -

จํานวน 1 ชุด

9. เครื่องปรับอากาศ 44,000 BTU - 171,000 -

จํานวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ

57,000 บาท

10. คอมพิวเตอรพกพา (Notebook) - 79,500 -

จํานวน 3 ชุด ราคาชุดละ 

26,500 บาท

11.ตูเหล็กบานเลื่อนขนาด 3 ฟุต - 28,200 -

จํานวน 6 ใบ ราคาใบละ

4,700 บาท
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 12. กลองถายรูปพรอมอุปกรณ 13,000 - - กองการศึกษาฯ

และการบริการจัดการศึกษา ความละเอียดไมนอยกวา (โรงเรียน

โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 12 ลานพิกเซล จํานวน 1 เครื่อง ตนแกว

(ตอ) ผดุงพิทยาลัย)

13. กลองถายวีดีโอพรอมอุปกรณ - - 42,000

จํานวน 1 ชุด

18 จัดซื้อที่ดินโรงเรียนตนแกวผดุง เพื่อใหโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย จัดซื้อที่ดินเพื่อใชในการขยาย 10,000,000 - - โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย กองการศึกษาฯ

พิทยาลัย มีสถานที่ในการจัดการเรียน บริเวณโรงเรียนใหเหมาะสม มีสถานที่และแหลงการเรียนรู (โรงเรียน

การสอนและแหลงการเรียนรูที่ได จํานวน 11 ไร เพียงพอ ไดมาตรฐาน เหมาะสม ตนแกว

มาตรฐานและเพียงพอตอจํานวน ตอการจัดการเรียนการสอน ผดุงพิทยาลัย)

นักเรียนที่เพิ่มขึ้น

19 เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อใหโรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย 1. โตะ และเกาอี้นักเรียนเดี่ยว 150,000 100,000 100,000 มีแหลงการเรียนรูที่มีมาตรฐานและ กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน มีครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอน จํานวน 350 ชุด ราคาชุดละ พรอมตอการจัดการเรียนรูทุก (โรงเรียน

ตนแกวผดุงพิทยาลัย ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน สงเสริม 1,000 บาท รูปแบบ ครูและนักเรียนสามารถ ตนแกว

เพิ่มพูนการเรียนรูของนักเรียน  - ป 2553 จํานวน 150 ชุด จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผดุงพิทยาลัย)

 - ป 2554 จํานวน 100 ชุด ไดอยางมีความสุขและบรรลุตาม

 - ป 2555 จํานวน 100 ชุด หลักสูตรที่กําหนด
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 2. โตะอาหารพรอมเกาอี้ 120,000 30,000 30,000 กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน จํานวน 30 ชุด ราคาชุดละ (โรงเรียน

ตนแกวผดุงพิทยาลัย 6,000 บาท ตนแกว

(ตอ)  - ป 2553 จํานวน 20 ชุด ผดุงพิทยาลัย)

 - ป 2554 จํานวน 5 ชุด

 - ป 2555 จํานวน 5 ชุด

3. เกาอี้ชุบขาโครเมี่ยมมีพนักพิง 60,000 30,000 30,000

บุนวม จํานวน 200 ตัว ราคา

ตัวละ 600 บาท

 - ป 2553 จํานวน 100 ตัว

 - ป 2554 จํานวน 50 ตัว

 - ป 2555 จํานวน 50 ตัว

4. เครื่องสํารองไฟ 1 KVA 40,000 - -

จํานวน 5 ชุด ราคาชุดละ 8,000 บาท

5. เครื่องคอมพิวเตอรพรอม - 2,120,000 -

อุปกรณ จํานวน 80 ชุด ราคา

ชุดละ 26,500 บาท
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5.4  แนวทางการพัฒนา  การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เสริมสรางมาตรฐานและคุณภาพ 6. โตะวางคอมพิวเตอร จํานวน - 240,000 - กองการศึกษาฯ

การเรียนรูของนักเรียนโรงเรียน 80 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท (โรงเรียน

ตนแกวผดุงพิทยาลัย ตนแกว

(ตอ) 7. เกาอี้คอมพิวเตอร จํานวน - 40,000 - ผดุงพิทยาลัย)

80 ตัว ราคาตัวละ 500 บาท

8. เครื่องดนตรีพื้นเมือง จํานวน - 200,000 -

1 ชุด

9. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 250,000 - -

3 มิติ (Visulizer) จํานวน 5 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 50,000 บาท

10. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 120,000 - -

ขนาดไมนอยกวา 2,200 ANSI

Lumens  จํานวน 3 ชุด 

ราคาชุดละ 40,000 บาท
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา 1. เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพ นักกีฬาหรือตัวแทนนักกีฬาเยาวชน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ สํานักปลัดฯ

และการออกกําลังกาย พลามัย ความแข็งแรงทั้งรางกาย ผูพิการ ผูสูงอายุและประชาชน แข็งแรง

และจิตใจ ผูบริหาร สมาชิกสภาฯและ 2. ประชาชนตระหนักและรูถึง

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักและ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน คุณคาการเลนกีฬาและออกกําลังกาย

เห็นคุณคาของการเลนกีฬาหรือ จังหวัดเชียงใหม 3. ประชาชนมีคานิยมที่ดีตอกีฬา

ออกกําลังกาย และการออกกําลังกาย

3. เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคานิยม 4. สรางขวัญและกําลังใจใหนักกีฬา

ที่ดีตอการกีฬาและการออก ที่ประสบความสําเร็จในดานกีฬา

กําลังกาย 5. สามารถใชเวลาวางใหเกิด

4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ ประโยชน และพัฒนากีฬาไปสู

พัฒนาบุคลากร แหลงนันทนาการ ควาเปนเลิศและอาชีพ

เพื่อความสุขของประชาชน 6. มีความสามัคคี สรางระเบียบวินัย

5. เพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนา และความรับผิดชอบตอสังคม

การกีฬาไปสูความเปนเลิศและ

อาชีพ

6. เพื่อสรางการมีสวนรวม

ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย

งบประมาณและที่มา
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 สงเสริมและสนับสนุนการจัด 1. เพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 1. ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ประชาชนมีขวัญและกําลังใจ สํานักปลัดฯ

กิจกรรมดานสาธารณสุข และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2. กลุมสมาคม ชมรมที่ดําเนิน เพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อใหประชาชนมีความรูและ กิจกรรมดานงานสาธารณสุข 2. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ

ทักษะในการดูแลสุขภาพ ดวยตนเอง

3. เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ 3. อสม. มีการพัฒนาและเพิ่ม

อสม. ศักยภาพในการทํางาน

4. เพื่อสนับสนุนใหมีการเผยแพร 4. ประชาชนไดรับความรู

ขาวสารดานสาธารณสุข และขาวสารดานสาธารณสุข

5. เพื่อสนับสนุนใหมีกิจกรรม 5. โรคติดตอและปญหาทางดาน

การปองกันหรือควบคุมโรคติดตอ สาธารณสุขลดลง

ที่สําคัญในทองถิ่น

6.เพื่อสงเสริมการดําเนินการ

กิจกรรมของ อสม.

3 สงเสริมและสนับสนุนศูนย 3 วัย 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกชวงวัย ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. บุคคลในครอบครัวมีสัมพันธภาพ สํานักปลัดฯ

สานสายใยรักแหงครอบครัว 2. เพื่อเปนการบูรณาการ ที่ดีตอกัน 

การดําเนินงานของทุกภาคสวน 2. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

ในการใหบริการประชาชน ใหบริการและดูแลประชาชน

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 3. สามารถดําเนินโครงการสายใย

การดําเนินโครงการสานสายใยรัก รักแหงครอบครัว ครอบคลุมทุก

แหงครอบครัวไปยังทุกพื้นที่ พื้นที่
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

สงเสริมและสนับสนุนศูนย 3 วัย 4. เพื่อใหประชาชนตระหนัก 4. ประชาชนใหความสําคัญกับ สํานักปลัดฯ

สานสายใยรักแหงครอบครัว ความสําคัญของสถาบันครอบครัว สถาบันครอบครัว

(ตอ) 5. เพื่อเฝาระวัง ปองกันแกไข 5. ปญหาครอบครัวลดลง

ปญหาครอบครัว

4 สงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 1. เพื่อสรางกระแสใหผูสูงอายุและ ประกวดผูสูงอายุสุขภาพดี 228,300 - - 1. ผูสูงอายุใหความสําคัญกับ สํานักปลัดฯ

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ ระดับจังหวัดทั้ง 24 อําเภอ การดูแลสุขภาพของตนเอง รวมกับ

ของการดูแล สงเสริมสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม 2. ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวและมี สํานักงาน

อยางตอเนื่อง คุณภาพชีวิตที่ดี สาธารณสุข

2. เพื่อใหผูสูงอายุมีอายุยืนยาว จังหวัดเชียงใหม

อยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี

5 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 1. เพื่อพัฒนาศัยกภาพอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 500,000 - - 1. อสม. มีการพัฒนาตนเอง สํานักปลัดฯ

สาธารณสุข (อสม.) ดีเดน 11 สาขา สาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งสงเสริม หมูบาน (อสม.) 11 สาขา พัฒนางาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมกับ

และกระตุนใหมีการพัฒนาตนเอง จังหวัดเชียงใหม ที่ดี จนไดรับการยกยองใหเปน สํานักงาน

พัฒนางาน ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง อสม. ดีเดน สาธารณสุข

จนไดรับการยกยองใหเปน อสม. 2. อสม. มีขวัญและกําลังใจ จังหวัดเชียงใหม

ดีเดน 11 สาขา ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อสรางขวัญ กําลังใจใหแก

อสม. ดีเดน ทั่ง 11 สาขา
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 พัฒนาเครือขายศูนยบริการที่เปน 1. เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน เยาวชนและประชาชนในจังหวัด 4,000,000 - - 1. เยาวชนมีความรู ทัศนคติ และมี สํานักปลัดฯ

มิตรสําหรับเยาวชนจังหวัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัย เชียงใหม พฤติกรรมอนามันเจริญพันธุ และ รวมกับ

เชียงใหม เจริญพันธและวิถีชีวิตใหปลอดภัย วิถีชีวิตใหปลอดภัยจากโรคเอดส สํานักงาน

จากโรคเอดสและโรคติดตอทาง และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สาธารณสุข

เพศสัมพันธ 2. เยาวชนสามารถเขาถึงบริการ จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อพัฒนาศูนยบริการสุขภาพ สุขภาพที่จําเปนและไดรับบริการ

ที่เปนมิตรสําหรับเยาวชน ที่ถูกตองเหมาะสม

3. สรางเครือขายเยาวชนดานอนามัย 3. เกิดเครือขายเยาวชนดานอนามัย

เจริญพันธุ การปองกันโรคเอดส เจริญพันธุ การปองกันโรคเอดส

และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

7 ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองครวม 1. เพื่อใหเด็กที่ไดรับผลกระทบจาก ผูติดเชื้อ HIV และครอบครัว 5,000,000 - - 1. เด็กที่ไดรับผลกระทบจาก สํานักปลัดฯ

ของผูติดชื้อ HIV ผูปวยเอดสและ โรคเอดสมีโอกาสไดรับการศึกษา จํานวน 100 ครอบครัวในจังหวัด โรคเอดสไดรับโอกาสทางการ รวมกับ

ครอบครัวที่ดอยโอกาส และการพัฒนาตามวัย เชียงใหม ศึกษาและมีพัฒนาการตามวัย สํานักงาน

2. เพื่อใหผูสูงอายุในครอบครัว ที่เหมาะสม สาธารณสุข

ผูติดเชื้อ HIV และผูติดเชื้อสามารถ 2. ผูติดเชื้อ HIV  เด็ก และผูสูงอายุ จังหวัดเชียงใหม

ดูแลสุขภาพและมีศักยภาพ ที่ไดรับผลกระทบจากโรคเอดส

ในการดําเนินชีวิต ไดรับการแกไขปญหาสุขภาพ

ในระยะเริ่มแรก  สามารถดูแล

สุขภาพและมีศักยภาพในการ

ดําเนินชีวิต
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 เผยแพรใหความรูและ 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ผูมีความเสี่ยง ผูปวยมะเร็งเตานม 5,000,000 - - 1. สตรีในจังหวัดเชียงใหมมีความรู สํานักปลัดฯ

ตรวจหาความผิดปกติของเตานม เกี่ยวกับมะเร็งเตานมใหแกสตรี และครอบครัว ความเขาใจ เรื่องมะเร็งเตานม รวมกับ

สรางเครือขาย "เพื่อนชวยเพื่อน" 2. เพื่อกระตุนใหสตรีเห็นความสําคัญ 2. มีการตรวจพบสิ่งผิดปกติของ โรงพยาบาล

ของการตรวจเตานมดวยตนเอง เตานมในระยะเริ่มแรก และสามารถ นครพิงค

และไปพบแพทยเพื่อตรวจหา รักษาใหหายขาดได

ความผิดปกติของเตานม 3. ผูปวย ญาติ เขาใจถึงวิธีการดูแล

เปนประจําทุกป สุขภาพ ผูปวยทั้งกอน ระหวาง

3. เพื่อใหผูปวยมะเร็งเตานม และ และหลังการรักษา

ญาติเขาใจถึงวิธีดูแลรักษาสุขภาพ 4. ผูปวยมะเร็งเตานมมีการรวมกลุม

กอนการรักษา ระหวางการรักษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พรอม

และหลังการรักษา ใหกําลังใจผูปวยระเร็งเตานม

4. เพื่อกระตุนใหมีการรวมกลุม ในระยะเริ่มแรก

และเปลี่ยนความคิดเห็น 5. อัตราการเสียชีวิตผูปวยมะเร็ง

ประสบการณระหวางผูปวยมะเร็ง เตานมในจังหวัดเชียงใหมลด

เตานม จํานวนลง

5. เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของ

ผูปวยมะเร็งเตานมในจังหวัด

เชียงใหม
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 1. เพื่อปองกันและควบคุมการแพร จัดกิจกรรมรณรงณในรูปแบบตางๆ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. สามารถปองกันและควบคุม กองชาง

จังหวัดเชียงใหม ระบาดของโรคติดตอ อาทิ เชน อบรมสัมมนา จัดนิทรรศการ การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน

โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก 

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมฯลฯ ตางๆ เชน สปอตโฆษณา วิทยุและ โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ฯลฯ

ในจังหวัดเชียงใหม สถานีโทรทัศน แผนพับ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2. เพื่อรณรงคประชาสัมพันธ ปายประชาสัมพันธ สติ๊กเกอร ฯลฯ 2. ประชาชนมีความรูและความเขาใจ

ใหประชาชนมีความรูและเขาใจ จัดซื้อสารเคมี วัสดุ และอุปกรณ ในการเฝาระวังและปองกันตัวจาก

ในการเฝาระวังและการปองกัน เพื่อใชในการปองกันและควบคุม โรคติดตอ

ตนเองจากโรคติดตอ การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน 3. สามารถกําจัดแหลงเพาะพันธุ

3. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธ โรคไขเลือดออก โรคไขหวัดนก เชื้อโรคติดตอ

เชื้อโรคติดตอ โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมฯลฯ 

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

และกิจกรรมพนสารเคมีกําจัด

โรคติดตอ

10 กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปนสถานที่สรางเสริม 1. กอสรางพนังกันดินชนิดตอก 15,000,000 - - มีสถานที่เสริมสรางสุขภาพ กองชาง

84 พรรษา องคการบริหารสวน สุขภาพ เปนสถานที่จัดกิจกรรม เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ใชจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนแหลงรวม

จังหวัดเชียงใหม ตางๆ และเปนแหลงรวบรวม พรอมวางแผนกําแพงกันดิน พันธุไม พฤกษศาสตรของ

พันธุไม พฤษศาสตร คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนว จังหวัดเชียงใหม

ของจังหวัดเชียงใหม เขตที่ดิน ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ 2. ปรับถมดินหรือทรายถม 25,000,000 - - กองชาง

84 พรรษา องคการบริหารสวน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดเชียงใหม 84 พรรษา องคการบริหารสวน

(ตอ) จังหวัดเชียงใหม ถมสูงเฉลี่ย

2 เมตร พรอมเกลี่ยบดอัด

3. กอสรางสวนสาธารณะ - 50,000,000 10,000,000

ขนาดใหญใหเปนการเฉลิมฉลอง

ในวาระครบรอบ 84 พรรษาของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บนที่ดิน 116 ไร

1 งาน 65.9 ตารางวา ตําบลสันผีเสื้อ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

ประกอบดวยงานอาคารสถานที่ 

งานภูมิทัศนและงานระบบตางๆ 

สําหรับเปนสวนสาธารณะ 

เพื่อสรางเสริมสุขภาพ เปนสถานที่

กิจกรรมตางๆและเปนแหลง

รวบรวมพันธุไม พฤกษศาสตร
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11 กอสรางอัฒจันทรสนามกีฬากลาง เพื่อเปนสถานที่สรางเสริม สนามกีฬากลางอําเภอหางดง - - 5,417,000 มีสถานที่เสริมสรางสุขภาพและ กองชาง

อําเภอหางดง สุขภาพ เปนสถานที่จัดกิจกรรม ตําบลน้ําแพร  อําเภอหางดง จัดกิจกรรมตาง ๆ

ตางๆ 

12 กอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา เพื่อเปนสถานที่สรางเสริม กอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา 500,000 - - มีสถานที่เสริมสรางสุขภาพและ กองชาง

อําเภอแมวาง สุขภาพ เปนสถานที่จัดกิจกรรม พรอมระบบไฟฟา อําเภอแมวาง จัดกิจกรรมตาง ๆ

ตางๆ 

13 ปรับปรุงซอมแซมและตอเติม เพื่อเปนสถานที่สรางเสริม สนามกีฬาอําเภอแมวาง 200,000 - - มีสถานที่เสริมสรางสุขภาพและ กองชาง

สนามกีฬา สุขภาพ เปนสถานที่จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมตาง ๆ

ตางๆ 

14 ลานกีฬาเพื่อประชาชน เพื่อสรางสถานที่ออกกําลังกาย สรางลานกีฬา จํานวน 1 แหง ประชาชนใชเวลาวางใหเปน กองชาง

สําหรับใหประชาชนใหเวลาวาง ประกอบดวย ประโยชน มีสถานที่ออกกําลังกาย

ใหเปนประโยชน สรางเสริม 1. สนามบาสเกตบอล วอลเลยบอล 563,000 - - เสริมสรางสุขภาพพลามัยที่

สุขภาพ พลามัยใหรางกายแข็งแรง และสนามตระกรอ สมบูรณแข็งแรง

2. สนามฟุตซอล ขนาด 25 x 42 เมตร 1,121,000 - -

3. สนามเปตอง ขนาด 4 x 15 เมตร 184,000 - -

จํานวน 4 สนาม

4. ติดตั้งระบบสองสวางภายใน 268,000 - -

สนามกีฬา

5. หองสุขา ขนาด 3 x 6 เมตร 355,000 - -
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสังคมสงเคราะหและพัฒนา 1. ฝกอบรมอาชีพแกผูสูงอายุ กลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น สํานักปลัดฯ

คุณภาพชีวิตผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส ผูสูงอายุและเด็ก 2. ประชาชนทุกระดับชั้น ทุกวัย

ผูปวยเอดส ผูสูงอายุและเด็ก 2. สงเสริมการรวมกลุม/ชมรม/ ในจังหวัดเชียงใหม สามารถอยูรวมกันในสังคมได

สมาคม ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 3. ประชาชนทุกวัยสามารถชวยเหลือ

3. จัดกิจกรรมรณรงคใหคนใน ตนเองได

ครอบครัวและชุมชนเห็นคุณคาของ 4. เปนการชวยกันแกไขปญหา

ผูสูงอายุ ของสังคม

4. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให 5. เกิดความยอมรับและเกิด

ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส ความภูมิใจในคุณคาของตนและ

ทําประโยชนใหแกสังคม รูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม

5. จัดทําโครงการ/กิจกรรม เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ

ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส

6.ใหความรูดานวิชาการเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพหรือคุณภาพ

ดานการผลิต การบริหารจัดการ

การตลาดหรือใหความชวยเหลือ

ในเรื่องของเบี้ยยังชีพ

งบประมาณและที่มา
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 บานทองถิ่นไทย เทิดไท 1. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ กอสราง ซอมแซมบานในพื้นที่ 3,600,000  -  - 1. ประชาชนมีสวนรวมในการถวาย สํานักปลัดฯ

องคราชันย 84 พรรษา พระบาทสมแด็จพระเจาอยูหัว 24 อําเภอๆละ 1 หลัง ความจงรักภักดีตอสถาบัน

เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ พระมหากษัตริย

ครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2. สามารถดําเนินการพัฒนา

2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน คุณภาพชีวิตของประชาชนให

ตามบทบาทอํานาจหนาที่ของ มีความกินดีอยูดี

องคการบริหารสวนจังหวัด 3. สามารถบําบัดทุกขบํารุงสุข

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ใหกับประชาชน

ประชาชน

3. เปนการชวยเหลือผูดอยโอกาส

ผูยากไรใหมีที่อยูอาศัย

4. สนองนโยบายในการบําบัดทุกข

บํารุงสุขใหกับประชาชน
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5.6  แนวทางการพัฒนา  การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 อบรมความรูเกี่ยวกับ 1. เพื่อใหคนพิการไดรับความรู คนพิการในจังหวัดเชียงใหม 386,000 - - 1. คนพิการไดรับความรู วิธีการ สํานักปลัดฯ

รถจักรยานยนตสามลอดัดแปลง เกี่ยวกับการซอมบํารุง รักษา ซอมบํารุงรักษารถจักรยานยนต รวมกับ

สําหรับผูพิการ รถจักรยานยนตสามลอดัดแปลง สามลอดัดแปลงสําหรับคนพิการ สมาคมสงเสริม

สําหรับคนพิการ 2. คนพิการสามารถนําความรู อาชีพคนพิการ

2. เพื่อใหคนพิการมีความรูสําหรับ ที่ไดไปประกอบอาชีพ จังหวัดเชียงใหม

นําไปประกอบอาชีพ 3. เกิดเครือขายระดับอําเภอไป

3. เพื่อสรางเครือขายชวยเหลือ ประสานกับหนวยงานองคกร

คนพิการระดับอําเภอ ที่เกี่ยวของในการดําเนินการ

ชวยเหลือคนพิการ
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ออกหนวยเคลื่อนที่ขององคการ 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัด สํานักปลัดฯ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ขาวสาร และความรู ความเขาใจ ทั้ง 24 อําเภอ เชียงใหมไดรับทราบขอมูลขาวสาร

ในบทบาทภารกิจผลการดําเนินงาน และเกิดความรูความเขาใจใน

ของปที่ผานมา ตลอดจนเปดรับฟง บทบาทภารกิจขององคการบริหาร

ความคิดเห็นจากประชาชนที่มีตอ สวนจังหวัดเชียงใหม

องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เกิดความสมัครสมานสามัคคี

เชียงใหม ในชุมชน รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและ

2. เพื่อเสริมสรางความสมัครสมาน การรวมแรงรวมใจกันของคนใน

สามัคคีในชุมชน รูจักการเอื้อเฟอ ชุมชน

เผื่อแผและการรวมแรงรวมใจกัน 3. องคการบริหารสวนจังหวัด

ของคนในชุมชน เชียงใหมไดพบปะเยี่ยมเยียนและ

3. เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให ใหบริการในดานตางๆแกประชาชน

บริการในดานตางๆ แกประชาชน ในชุมชน

ในชุมชน

งบประมาณและที่มา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 สงเสริมอาชีพ 1. เพื่อแกไขปญหาความยากจน ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได สํานักปลัดฯ

2. เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง มีเงินออม พึ่งพาตนเองได

กลุมอาชีพ 2. สินคา OTOP เปนที่ยอบรับของ

3. เพื่อสนับสนุนใหมีการถายทอด ตลาด

ความรูดานวิชาการหรือเทคโนโลยี 3. ประชาชนมีความรู มีทักษะ

ในวิชาชีพการจัดการหรือการตลาด และประสบการณในการประกอบ

แกกลุมอาชีพตางๆ อาชีพ

4. เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ 4. กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง

แกประชาชน

5. เพื่อใหประชาชนนําทรัพยากร

และภูมิปญญาทองถิ่นมาเพิ่มมูลคา

6. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสินคา

ของกลุมอาชีพ OTOP 
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 การสงเสริมการพัฒนาสตรี 1. เพื่อสงเสริมใหสตรีเขามามี กลุมสตรีในจังหวัดเชียงใหม 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1. สตรีไดเขามามีบทบาทในการ สํานักปลัดฯ

บทบาทในการพัฒนาทองถิ่นและ พัฒนาทองถิ่นและบทบาท

ทางสังคม ทางสังคมมากขึ้น

2. เพื่อสงเสริมการพัฒนาสตรี 2. สตรีเกิดความรู ทักษะและมี

ในกิจกรรมตางๆ สวนรวมมากขึ้น

3. เพื่อจัดกิจกรรมสราง 3. เกิดกลุมสตรีในการดําเนิน

ความรวมมือกับองคกรของรัฐ กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ชมรม สมาคม หรือกลุมตางๆ อยางเปนรูปธรรม

4. เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู 4. สตรีไดรับความรูดานตาง ๆ

ในเรื่องตางๆ แกสตรี เชน สําหรับการดูและสุขภาพ

การตรวจสุขภาพดวยตนเอง

4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 1. เพื่อเปนรากฐานใหสังคม ผูนําชุมชนและองคกรชุมชน 1,000,000 - - 1. สังคมมีความเขมแข็ง สามารถ สํานักปลัดฯ

ผูนําชุมชนและองคกรชุมชน เกิดความเขมแข็ง สามารถชวยเหลือ ในจังหวัดเชียงใหม พึ่งพาตนเองได

ตนเองได 2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

2. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางแนวทางในการแกปญหา

ซึ่งกันและกัน 3. สังคมมีคุณภาพ มีศักยภาพ

3. เพื่อสรางสังคมใหมีคุณภาพ มีความสามัคคี ชวยเหลือ เกื้อกลู

 มีศักยภาพในการดํารงชีวิต และเปนสังคมแหงการเรียนรู

ในสังคมทองถิ่น และเปนสังคม

แหงการเรียนรู
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 อบรมและผลิตจุลินทรียชีวภาพ 1. เพื่อเสริมสรางความรูใหแก ประชาชนในแขวงเม็งรายและ 500,000 500,000 500,000 1. ประชาชนมีความรูในการ สํานักปลัดฯ

อี.เอ็ม เพื่อสิ่งแวดลอม ประชาชนในการลดปริมาณขยะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําจัดขยะ ปริมาณขยะลดลง รวมกับ

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง ใกลเคียง 2. ประชาชนรวมมือกันแกไข สมาคม

ปญหาสิ่งแวดลอม (โครงการตอเนื่อง) ปญหาสิ่งแวดลอม ชุมชนเม็งราย

3. เพื่อใหประชาชนมีความรู 3. ประชาชนสามารถผลิตเชื้อ

ความเขาใจในการจัดทําเชื้อ จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. และนําไป

จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. โดยสามารถ ใชประโยชนตอตนเองและ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สวนรวม

และสวนรวม

6 อบรมและผลิตจุลินทรียชีวภาพ 1. เพื่อเสริมสรางความรูใหแก ประชาชนในแขวงศรีวิชัยและ 500,000 500,000 500,000 1. ประชาชนมีความรูในการ สํานักปลัดฯ

อี.เอ็ม เพื่อสิ่งแวดลอม ประชาชนในการลดปริมาณขยะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําจัดขยะ ปริมาณขยะลดลง รวมกับ

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง ใกลเคียง 2. ประชาชนรวมมือกันแกไข สมาคม

ปญหาสิ่งแวดลอม (โครงการตอเนื่อง) ปญหาสิ่งแวดลอม ศรีวิชัยพัฒนา

3. เพื่อใหประชาชนมีความรู 3. ประชาชนสามารถผลิตเชื้อ

ความเขาใจในการจัดทําเชื้อ จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. และนําไป

จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. โดยสามารถ ใชประโยชนตอตนเองและ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สวนรวม

และสวนรวม
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 อบรมและผลิตจุลินทรียชีวภาพ 1. เพื่อเสริมสรางความรูใหแก ประชาชนในแขวงกาวิละและ 500,000 500,000 500,000 1. ประชาชนมีความรูในการ สํานักปลัดฯ

อี.เอ็ม เพื่อสิ่งแวดลอม ประชาชนในการลดปริมาณขยะ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กําจัดขยะ ปริมาณขยะลดลง รวมกับ

2. เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง ใกลเคียง 2. ประชาชนรวมมือกันแกไข สมาคม

ปญหาสิ่งแวดลอม (โครงการตอเนื่อง) ปญหาสิ่งแวดลอม กาวิละพัฒนา

3. เพื่อใหประชาชนมีความรู 3. ประชาชนสามารถผลิตเชื้อ

ความเขาใจในการจัดทําเชื้อ จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. และนําไป

จุลินทรียชีวภาพ อี.เอ็ม. โดยสามารถ ใชประโยชนตอตนเองและ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง สวนรวม

และสวนรวม

8 พัฒนาศักยภาพและสงเสริมอาชีพ 1. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกของ สมาชิกของสมาคมนครพิงคและ 500,000 500,000 500,000 1. สมาชิกของสมาคมและประชาชน สํานักปลัดฯ

สมาคมและประชาชนในองคกร ประชาชนในองคกรปกครองสวน ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับ

ปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ทองถิ่นใกลเคียง ใกลเคียงไดรับการสงเสริมอาชีพ สมาคม

ไดรับการสงเสริมอาชีพ ยกระดับ (โครงการตอเนื่อง) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นครพิงค

คุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 2. สมาชิกของสมาคมและประชาชน

2. เพื่อสงเสริมใหสมาชิกของ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

สมาคมและประชาชนในองคกร ใกลเคียงมีสวนรวมในการพัฒนา

ปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียง ศักยภาพและกระบวนการตัดสินใจ

มีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพและกระบวนการตัดสินใจ
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 สงเสริมการมีสวนรวมของ 1. เพื่อใหประชาชนในชุมชนตางๆ ชุมชนในเขตเทศบาลและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. สามารถนําความรูใหมๆ และ กองกิจการสภาฯ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดรับ องคการบริหารสวนตําบล ทันสมัยในทางวิชาการมาใชได

ขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยการ อยางเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน

2. มีการพัฒนาเครือขาย ฝกอบรมสัมมนา หรือใหความรู 2. ทุกคนรูสิทธิและหนาที่ของ

ดานประชาธิปไตย การมีสวนรวม ทางสื่อตางๆ ตลอดจนการเปดโอกาส ตนเอง จะทําใหการอยูรวมกัน

ของภาคประชาชนในการพัฒนา ใหประชาชนมีสวนรวม ในสังคมเปนไปอยางสันติ

ทองถิ่นของตนเอง ดานการเมืองทองถิ่น อาทิ 3. ประชาชนจะปฏิบัติตนได

3. เพื่อใหความรู ความเขาใจใน การเปดโอกาสใหประชาชน อยางถูกตองตามกฏหมาย

ดานสังคมการเมือง ฯลฯ อาทิ รับฟงการประชุมสภาองคการ 4. มีการพัฒนาเครือขายดาน

ดานการเมืองทองถิ่น การแกไข บริหารสวนจังหวัด รวมถึง ประชาธิปไตย

ปญหายาเสพติด ปญหาสิ่งแวดลอม การเผยแพรความรูดาน 5. ประชาชนมีสวนรวม

การยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาธิปไตยและกระบวนการ ในการพัฒนาทองถิ่น

การทองเที่ยว การศึกษา การสงเสริม มีสวนรวมของภาคประชาชน 6. ประชาชนมีความรูความเขาใจ

ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ในดานสังคมการเมือง ฯลฯ

รวมถึงการปองกันและควบคุม 7.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การแพรระบาดของโรคติดตอ

เปนตน

- 275 -



- 276 -

5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

10 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน/ ดําเนินการจัดสื่อตางๆ เพื่อ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน/ชุมชนมีความรูและ กองกิจการสภาฯ

ดานการเมือง การปกครอง ชุมชนรับรูขาวสารการเมือง ประชาสัมพันธ เชน จัดทําหนังสือ ความเขาใจในเรื่องของสิทธิ

และกฏหมายสูประชาชน การปกครองหรือแกไขปญหา แผนพับ ใบปลิว โปสเตอร ฯลฯ หนาที่ กฏหมาย สําหรับประชาชน

ยาเสพติดและความรูในเรื่องของ เบื้องตน

กฏหมายสําหรับประชาชน /

กฏหมายเกี่ยวกับการจราจร

11 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุม 960,000       - - หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภอไชยปราการ และเอกชนและประชาชน

ราชการตลอดทั้งเอกชน  มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา

12 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุม 2,000,000 3,100,000 3,100,000 หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภอหางดง และเอกชนและประชาชน โครงการ

ราชการตลอดทั้งเอกชน มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา เกินศักยภาพ

อําเภอ

หางดง

13 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงและตอเติมหอประชุม - 389,000 - หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภออมกอย และเอกชนและประชาชน

ราชการตลอดทั้งเอกชน มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา
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5.7  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

14 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุม - 499,400 - หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภอพราว และเอกชนและประชาชน

ราชการตลอดทั้งเอกชน มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา

15 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุม - 1,500,000 - หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภอดอยเตา และเอกชนและประชาชน

ราชการตลอดทั้งเอกชน มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา

16 ปรับปรุงหอประชุม เพื่อใชเปนสถานที่ในการประชุม ปรับปรุงหอประชุม - 1,500,000 - หนวยงานราชการทั้งภาครัฐ กองชาง

 อบรมสัมมนาของหนวยงาน อําเภอแมอาย และเอกชนและประชาชน

ราชการตลอดทั้งเอกชน มีสถานที่ในการจัดอบรมสัมมนา
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5.8  แนวทางการพัฒนา  การสรางปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา/ผูสูงอายุ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใหการปฏิบัติงานของสถาน กอสรางอาคารอเนกประสงค 2,633,400  -  - ผูรับบริการไดรับความสะดวก สํานักปลัดฯ

สงเคราะหคนชราวัยทองนิเวศน จํานวน 1 หลัง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความ (ส.วัยทองฯ)

มีประสิทธิภาพ มีสภาวะแวดลอม ปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานตลอด

ที่ดีมีความเหมาะสม สะดวก จนผูมาเยี่ยมเยียน ผูรับบริการได

สําหรับผูรับบริการและการปฏิบัติ ความสะดวกยิ่งขึ้น

งานของขาราชการ

2 กอสรางอาคารศาลาแบบ เพื่อใหผูรับบริการมีศาลาไว กอสรางอาคารศาลาแบบ 170,600 170,600 170,600 ผูรับบริการมีสถานที่สําหรับ สํานักปลัดฯ

แปดเหลี่ยม สําหรับพักผอน แปดเหลี่ยม ปละ 1 หลัง พักผอน (ส.วัยทองฯ)

3 กอสรางหลังคาเชื่อมบริเวณอาคาร เพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวก กอสรางหลังคาเชื่อมบริเวณอาคาร 992,900  -  - ผูรับบริการไดรับความสะดวกใน สํานักปลัดฯ

เรือนนอนผูรับบริการประเภทสามัญ ในการเดินไปมาระหวางอาคารตางๆ เรือนนอนผูรับบริการประเภทสามัญ การเดินทางไปมาระหวางอาคาร (ส.วัยทองฯ)

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน

4 กอสรางหลังคาเชื่อมระหวางอาคาร เพื่อใหเจาหนาที่และผูรับบริการ กอสรางหลังคาเชื่อมระหวางอาคาร 99,100  -  - การปฏิบัตงานของเจาหนาที่และ สํานักปลัดฯ

อเนกประสงคและสํานักงาน ไดรับความสะดวกในการปฏิบัติงาน อเนกประสงคและสํานักงาน ผูรับบริการมีความสะดวก (ส.วัยทองฯ)

ตลอดจนสะดวกในการทํา

ความสะอาด

3,896,000 170,600 170,600

งบประมาณและที่มา
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา 1. เพื่อใหคณะผูบริหาร ขาราชการ คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ ลูกจาง และพนักงานจาง และพนักงานจาง ขององคการ และพนักงานจางมีโลกทัศนใหม ๆ 

คณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง ไดไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จากการเรียนรูการศึกษาดูงาน

และพนักงานจาง ขององคการ 2. เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ในการ (ยกเวนขาราชการครู และ สถานที่ตาง ๆ และสามารถนํา

บริหารสวนจังหวัด สงคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสถาน แนวคิดใหม ๆ มาใชสําหรับ

และพนักงานจางไปฝกอบรม ศึกษา) การพัฒนางานในหนาที่

สัมมนาที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น ที่รับผิดชอบทําใหงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

2 ฝกอบรมหลักสูตรความรู เพื่อใหบุคลากรขององคการ ขาราชการองคการบริหารสวน 50,000 - - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

การบริหารความเสี่ยง บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระดับ 3 ขึ้นไป จังหวัดเชียงใหมมีความรู

ไดรับความรู ความเขาใจเบื้องตน จํานวน 1 รุน (30 คน) ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับ

เกี่ยวกับความเสี่ยง และการบริหาร การบริหารจัดการความเสี่ยง

จัดการความเสี่ยง และนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

งานใหมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 ฝกอบรมหลักสูตรความรูเกี่ยวกับ เพื่อใหความรูทางดานระเบียบและ ขาราชการองคการบริหารสวน 450,000 450,000 450,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

กฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับองคกร กฎหมายเกี่ยวกับองคกรปกครอง จังหวัดเชียงใหม ทุกระดับ จังหวัดเชียงใหม นําความรูที่ไดรับ

ปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น แกบุคลากรของ ปละ 1 รุน ๆ ละ 150 คน มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนสูงสุด

4 ฝกอบรมหลักสูตรการประเมิน เพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - 50,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

คุณภาพภายใน สวนจังหวัดเชียงใหมสามารถ จังหวัดเชียงใหม ระดับ 3 ขึ้นไป จังหวัดเชียงใหมนําหลักการและ

พัฒนาวางแผนคุณภาพ จํานวน 1 รุน (30 คน) เทคนิคการวางแผนคุณภาพภายใน

การดําเนินงานภายในองคกรได มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

5 ฝกอบรมหลักสูตรการใชหลัก เพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา - 50,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

มนุษยสัมพันธพัฒนาคน พัฒนางาน สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม นําหลัก

และปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน มนุษยสัมพันธมาปรับเปลี่ยนวิธี

โดยใชหลักมนุษยสัมพันธในการ ( 30 คน) การทํางาน ใหเหมาะสมกับ

พัฒนาคนและพัฒนางาน สถานการณปจจุบัน
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

6 ฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา - - 50,000 สามารถลดความขัดแยงภายใน สํานักปลัดฯ

ความขัดแยงอยางสรางสรรค สวนจังหวัดเชียงใหม มีการพัฒนา และพนักงานจาง องคการบริหาร องคกร ทําใหเกิดทักษะ และ

ทักษะ ทัศนะคติ ความคิด และเขาใจ สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน ทัศนะคติที่ดีรวมกัน

พฤติกรรมของมนุษยในองคกร ( 30 คน)

7 สงบุคลากรศึกษาตอระดับ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร บุคลากรขององคกรที่ไดรับ 360,000 360,000 360,000 1. บุคลากรขององคกรมีความรู สํานักปลัดฯ

ปริญญาโท ใหมีความรูความสามารถในการ คัดเลือกศึกษาตอ จํานวน  6  คน ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถนําความรูที่ไดรับ นํามา 2. บุคลากรนําความรูที่ไดรับมา

พัฒนางานในหนาที่และพัฒนา พัฒนางานในหนาที่ พัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น มีวิสัยทัศนกวางไกล

8 สงบุคลากรศึกษาตอระดับ 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรขององคกร บุคลากรขององคกรที่ไดรับ 340,000 640,000 640,000 1. บุคลากรขององคกรมีความรู สํานักปลัดฯ

ปริญญาตรี ใหมีความรูความสามารถในการ คัดเลือกศึกษาตอ จํานวน  16  คน ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพ

2. สามารถนําความรูที่ไดรับ นํามา 2. บุคลากรนําความรูที่ไดรับมา

พัฒนางานในหนาที่และพัฒนา พัฒนางานในหนาที่ พัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่น มีวิสัยทัศนกวางไกล
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคและ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน 50,000 50,000 50,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

วิธีการสําหรับผูใหคําปรึกษา สวนจังหวัดเชียงใหม ที่จะเปน จังหวัดเชียงใหม ปละ 1 รุน จังหวัดเชียงใหม สามารถให

ทางกฎหมาย (law counseller) ผูใหความชวยเหลือและให รุนละ 50 คน คําแนะนํา ชวยเหลือและใหคํา

คําปรึกษาทางกฏหมายแกประชาชน ปรึกษา แกปญหาดานกฏหมาย

มีทักษะความรู  และเทคนิควิธีการ แกประชาชนได

ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่

10 ฝกอบรมหลักสูตรการสอนงาน เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - 50,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

และการมอบหมายงาน สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน จังหวัดเชียงใหม ใชเทคนิคการ

ความเขาใจในเทคนิคการสอนงาน (50 คน) สอนงานและมอบหมายงานได

และมอบหมายงานอยางถูกวิธี อยางถูกตอง

11 ฝกอบรมหลักสูตรการสราง เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา - - 50,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

แรงจูงใจในการทํางาน สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม สามารถสราง

ความเขาใจในหลักการสราง สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน แรงจูงในการทํางานสําหรับ

แรงจูงใจในการทํางาน ( 50 คน) ตนเอง ผูรวมงาน และผูใตบังคับ

บัญชา
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 ฝกอบรมหลักสูตรการบริหาร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - - 110,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

จัดการองคความรู สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน จังหวัดเชียงใหม ใชหลักการบริหาร

ความเขาใจในหลักการและวิธิการ (50 คน) จัดการองคความรูไดอยางเหมาะสม

บริหารจัดการองคความรู ถูกตองและประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

13 ฝกอบรมหลักสูตรการวางแผน เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - 250,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

และการบริหารโครงการ สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน จังหวัดเชียงใหม มีความรูและ

และเขาใจหลักการวางแผนและ (50 คน) สามารถกําหนดแนวคิดและ

การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ และสามารถ

บริหารโครงการใหประสบผล

สําเร็จ

14 ฝกอบรมหลักสูตรกลยุทธ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - - 50,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

การบริหารจัดการประชุม สวนจังหวัดเชียงใหม สามารถ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน จังหวัดเชียงใหม จัดการประชุม

บริหารจัดการประชุมได (50 คน) อยางสรางสรรคและกําหนดวาระ

การประชุมและการนําเสนอ

ในรูปแบบการประชุมที่หลากหลาย
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

15 ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสราง เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา - 50,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

ความสัมพันธและการบริหาร สวนจังหวัดเชียงใหม สามารถ และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม มีเทคนิคการสราง

ความขัดแยงในที่ทํางาน เรียนรูเทคนิคการสรางความสัมพันธ สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน ความสัมพันธ และบริหาร

และบริหารความขัดแยงได ( 50 คน) ความขัดแยง การสรางความสัมพันธ

อยางยั่งยืน

16 ฝกอบรมหลักสูตรทองถิ่นกับ เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา - 258,000 - บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

การบริหารงานตาม สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม นําความรู แนวคิด

หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดในการบริหารงาน สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน และสรางวิสัยทัสนดานการบริหาร

ตามหลักธรรมาภิบาล ( 50 คน) งานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีเหมาะสม

17 สัมมนาเชิงวิชาการบทบาท เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา 150,000 150,000 150,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

ขาราชการ ลูกจางประจํา และ สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม มีความรู 

พนักงานจาง องคการบริหารสวน ความเขาในในทักษะดานการ สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 รุน ความเขาใจ สามารถประชาสัมพันธ

จังหวัดเชียงใหม ในการสราง ประชาสัมพันธและเปนสราง ( 40 คน) และสรางภาพลักษณที่ดีใหกับ

ภาพลักษณที่ดีขององคกร ภาพลักษณที่ดีแกองคกร องคกร

- 284 -



- 285 -

6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

18 บูรณาการแผนพัฒนาและจัดการ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ขาราชการ ลูกจางประจํา - 1,000,000 1,000,000 บุคลากรสามารถบูรณาการ สํานักปลัดฯ

ทองเที่ยวของทองถิ่นจังหวัด และบูรณาการแผนการพัฒนาและ และพนักงานจาง องคการบริหาร แผนพัฒนาและจัดการทองเที่ยว

เชียงใหม จัดการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ของจังหวัดเชียงใหม รวมกันได

อื่นในเขตจังหวัดเชียงใหม อยางเหมาะสมกับสถานการณ

จํานวน 200 คน ปจจุบัน

19 ฝกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ เพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร ขาราชการ ลูกจางประจํา 500,000 500,000 500,000 บุคลากรขององคการบริหารสวน สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธและการทองเที่ยว สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู และพนักงานจาง องคการบริหาร จังหวัดเชียงใหม มีความรู

ความสามารถ เพิ่มทักษะดาน สวนจังหวัดเชียงใหม เพิ่มทักษะความสามารถ

ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 - 40 คน ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

20 ฝกอบรมและสรางเครือขาย เพื่อใหบุคลากรองคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน - 500,000 500,000 บุคลากรนําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดฯ

นักประชาสัมพันธองคกรปกครอง สวนจังหวัดเชียงใหม ไดรับความรู จังหวัดเชียงใหม และองคกร มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

สวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัด ใหม ๆ มาปรับปรุงการทํางาน ปกครองสวนทองถิ่นอื่นในเขต อยางมีประสิทธิภาพ

เชียงใหม ใหแกองคกร จังหวัดเชียงใหม  

จํานวน 200 - 300 คน
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

21 การดูแลผูสูงอายุ 1. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู เจาหนาที่ที่ดูแลผูสูงอายุในสถาน 50,000 50,000 - 1. เจาหนาที่มีความรู ความเขาใจ สํานักปลัดฯ

ดานการดูและผูสูงอายุ สงเคราะห จํานวน 20 คน ดานการดูแลผูสูงอายุ

2. เพื่อใหจาหนาที่ไดฝกปฏิบัติ 2. เจาหนาที่ไดฝกปฏิบัติดานการ

การดูและผูสูงอายุ ดูแลผูสูงอายุ

3. เพื่อจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีตอ 3. เจาหนาที่มีทัศนคติที่ดีในการ

การดูและผูสูงอายุ ดูแลผูสูงอายุ

22 ศึกษาดูงานหนวยงานดานสวัสดิการ เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับความรู เจาหนาที่ในสถานสงเคราะห 150,000 150,000 150,000 เจาหนาที่มีความรูและนํามาปรับปรุง สํานักปลัดฯ

สังคมผูสูงอายุ ในการดําเนินงานดานสวัสดิการ จํานวน 30 คน การดําเนินงานในสถานสงเคราะห

สังคมผูสูงอายุ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

23 ฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูในดานตาง ๆ ฝกอบรมสัมมนาสมาชิกสภา 1,300,000 1,300,000 1,300,000 สมาชิกสภาองคการบริหารสวน กองกิจการสภาฯ

ของสมาชิกสภาองคการบริหาร ใหแกสมาชิกสภาองคการบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ไดเขาใจบทบาท

สวนจังหวัดเชียงใหม สวนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม หนาที่ของตนเอง และยึดสวนรวม

เปนหลักในการพัฒนาโดยมุง

ความอยูดีมีสุขของประชาชน

- 286 -



- 287 -

6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

24 ฝกอบรมหลักสูตรเทคนิค เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร ขาราชการองคการบริหารสวน 200,000 - - บุคลากรขององคการบริหารสวน กองแผนฯ

การเขียนโครงการ สวนจังหวัดเชียงใหม มีความรู จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 รุน จังหวัดเชียงใหม มีความรู ทักษะ

ทักษะในการจัดทําโครงการ รุนละ 50 คน เกี่ยวกับการจัดทําโครงการและ

และการเสนอโครงการ สามารถเสนอโครงการดวยเทคนิค

การเขียนและนําเสนอไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

25 ประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1. เพื่อใหบุคลากรเกิดการ จัดประชุม สัมมนาใหกับบุคลากร 600,000 - - 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน กองแผนฯ

เพื่อพัฒนาสูความเปนเลิศของ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ทันตอการ องคการบริหารสวนจังหวัด กลุมในเชิงลึกและเชิงกวาง

องคการบริหารสวนจังหวัด เปลี่ยนแปลงของโลก เชียงใหม ประกอบดวย ผูบริหาร 2. เกิดความสามัคคีระหวางบุคลากร

เชียงใหม 2. เพื่อใหบุคลากรเขาใจและ และขาราชการ จํานวน 90 คน ในองคกร

ตระหนักถึงกระบวนการสราง 3. บุคลากรสามารถคิดวิเคราะห

การเขามามีสวนรวมของภาค อยางเปนระบบ

ประชาชน 4. บุคลากรเขาในวิสัยทัศนและ

3. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ พันธกิจขององคกรอยางถองแท

จริยธรรม 5. องคกรสามารถขับเคลื่อนไปได

4. เพื่อใหบุคลากรเขาใจวิสัยทัศน อยางมีประสิทธิภาพและ

และพันธกิจขององคกร ประสิทธิผล

5. เพื่อใหบุคลากรสามารถคิด

และแกปญหาอยางเปนระบบ

- 287 -



- 288 -

6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

26 บริการพื้นที่ในการจัดเก็บเว็บไซต 1. เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 1. เชาพื้นที่จัดเก็บขอมูลของ 10,000 10,000 10,000 1. ประชาชนไดรับทราบขอมูล กองแผนฯ

และฐานขอมูลขององคการบริหาร ขอมูลขาวสารในดานตาง ๆ ของ องคการบริหารสวนจังหวัด ขาวสารขององคการบริหารสวน

สวนจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัด เชียงใหม จังหวัดเชียงใหมอยางสะดวก

(www.chiangmaipao.go.th) เชียงใหม 2. จดทะเบียนชื่อเว็บไซด รวดเร็วและเปนปจจุบัน

2. เพื่อเปนการเพิ่มชองทาง (www.chiangmaipao.go.th) 2. องคการบริหารสวนจังหวัด

การติดตอสื่อสารกับประชาชน เชียงใหม มีพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต

(www.chiangmaipao.go.th)

27 บริการอินเตอรเน็ตภายใน 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบอินเตอรเน็ตแบบวงจรเชา 480,000 480,000 480,000 1. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กองแผนฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด ในการปฏิบัติงาน ลิสตไลน (Corperate leased Line) มากยิ่งขึ้น

เชียงใหม 2. เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถ 2. ประชาชนสามารถใชบริการ

ใชบริการทางดานอินเตอรเน็ตได อินเตอรเน็ตไดอยางสะดวกรวดเร็ว

อยางสะดวกมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อเพิ่มความเร็วของระบบ

บริการของอินเตอรเน็ต
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6.1  แนวทางการพัฒนา   การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

28 พัฒนาความรูเรื่องการประกัน 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานจาง - 55,400 - 1. บุคลากรไดรับความรู กองคลัง

สังคมของลูกจาง พนักงานจาง ในเรื่องประกันสังคม ขององคการบริหารสวนจังหวัด ความเขาใจ ในเรื่องการประกัน

องคการบริหารสวนจังหวัด 2. เพื่อผูประกันตนจะไดทราบ เชียงใหม  จํานวน 80 คน สังคม

เชียงใหม แนวทางปฏิบัติในเรื่องการประกัน 2. บุคลากรนําความรูไปใชในการ

สังคมในกรณีตาง ๆ รักษาสิทธิ ปกปองสิทธิประโยชนของตน

ประโยชนของตนอยางถูกตอง ในกรณีเปนผูประกันตน

ตามกฏหมาย 3. เกิดกระบวนการเรียนรูอยาง

3. เพื่อรับทราบขอมูล และหา มีสวนรวมในองคกร

แนวทางในการแกปญหารวมกัน

4. เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม

และเรียนรูรวมกันของบุคลากร

ในองคกร

29 ฝกอบรมพนักงานขับเครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มเติมความรู ความเขาใจ พนักงานขับเครื่องจักรกล และ 200,000 200,000 200,000 บุคลากรในหนวยงานเกิดความรู กองชาง

และยานพาหนะ และทักษะการควบคุมเครื่องจักรกล ยานพาหนะของกองชาง และทักษะในการปฏิบัติงาน มี

การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ จํานวน 50 คน ความรูความสามารถในกาปฏิบัติงาน

ตาง ๆ แกพนักงานผูปฏิบัติงาน ในหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
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6.2  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสรรหาบุคลากร 1. เพื่อดําเนินการสรรหาบุคลากร 1. สรรหาขาราชการตําแหนง 400,000 400,000 400,000 1. มีบุคลากรบรรจุและแตงตั้ง สํานักปลัดฯ

มาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการ สายงานผูบริหารที่วาง ลงในตําแหนงที่วางตามที่ได

องคการบริหารสวนจังหวัด 2. สรรหาขาราชการตําแหนง กําหนดไวในแผนอัตรากําลัง 3 ป

ในตําแหนงที่วาง ตามแผนอัตรา สายงานผูปฏิบัติที่วาง 2. มีการใชตําแหนงใหเกิด

กําลัง 3 ป 3. สรรหาพนักงานจางตําแหนง ประโยชนและบรรลุเปาหมาย

2. เพื่อดําเนินการสรรหาบุคลากร ที่วาง ตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ

มาจัดจางเปนพนักงานจางของ องคการบริหารสวนจังหวัด

องคการบริหารสวนจังหวัด เชียงใหม

ในตําแหนงที่วาง ตามแผนอัตรา

กําลัง 3 ป

2 ฝกอบรมขาราชการการใช เพื่อฝกอบรมขาราชการใหใช ขาราชองคการบริหารสวนจังหวัด - 100,000 100,000 ขาราชการสามารถเบิกจายเงิน กองคลัง

โปรแกรมการเบิกจายงบประมาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร เชียงใหมในแตละกองที่รับผิดชอบ งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตามระบบของกรมสงเสริม ในการเบิกจายงบประมาณที่ การเบิกจายงบประมาณ และใชโปรแกรมอยางถูกตอง

การปกครองทองถิ่น กรมสงเสริมกําหนด (50 คน)

งบประมาณและที่มา
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6.2  แนวทางการพัฒนา  การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ขาราชการที่มีหนาที่เบิกจาย 40,000 - - ขาราชการที่ทําหนาที่เบิกจาย กองคลัง

ที่เบิกจายเงินงบประมาณเกี่ยวกับ ในการปฏิบัติใหถูกตองตาม งบประมาณ จํานวน 50 คน งบประมาณมีความรูดานภาษี และ

ภาษีที่เกี่ยวของกับองคกรปกครอง กฎหมายกําหนด มีความรูเกี่ยวกับการหักภาษี การหักภาษีตามที่กฎหมายกําหนด

สวนทองถิ่น 2. เพื่อใหทราบถึงรายละเอียด ณ ที่จาย หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดอยางถูกตอง

ในการคํานวณภาษีที่ถูกตอง กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

3. ผูปฏิบัติงานสามารถคํานวณ ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 1 วัน

ภาษีหัก ณ ที่จายตามที่กําหนด

ไดถูกตอง

4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดเก็บ 1. จัดพิมพเอกสารและแผนพับ 100,000 100,000 100,000 1. องคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง

พัฒนารายได รายได การพาณิชยใหมี ใบปลิว เพื่อประชาสัมพันธให เชียงใหม สามารถจัดเก็บรายได

ประสิทธิภาพ จัดเก็บภาษีได ประชาชนมีความรู ความเขาใจ เพิ่มมากขึ้น

ครบถวน ถูกตอง รวมถึงการประชา เกี่ยวกับภาษีบํารุงองคการบริหาร 2. ผูประกอบการมีความรู 

สัมพันธใหประชาชนเขาใจ และ สวนจังหวัด คาธรรมเนียมองคการ ความเขาใจขอบัญญัติฯ ทองถิ่น

ใหความรวมมือในการเสียภาษี บริหารสวนจังหวัด เพิ่มขึ้น

และคาธรรมเนียมองคการบริหาร 2. ความรูเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 3. ผูประกอบการเขาใจขั้นตอน

สวนจังหวัดเชียงใหม 3. โฆษณาประชาสัมพันธตาม ตาง ๆ ในการชําระภาษีและ

สื่อตาง ๆ คาธรรมเนียมตาง ๆ 

4. จัดทําใบประกาศนียบัตรมอบให 4. ประชาชนมีความรูความเขาใจ

แกผูประกอบที่ใหความรวมมือ ดานทะเบียนพาณิชย
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เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและ ในการชําระภาษีฯ คาธรรมเนียม 5. ประชาชนมีความรูสึกมีสวนรวม กองคลัง

พัฒนารายได องคการบริหารสวนจังหวัด ในการชวยพัฒนาทองถิ่น

(ตอ) 5. จัดรางวัลใหกับผูประกอบการ 6. ผูประกอบการมีกําลังใจ และ

ที่ชําระภาษีฯ หรือใหความรวมมือ เปนการจูงใจใหรวมมือ กับทาง

กับองคการบริหารสวนจังหวัด ราชการ

และปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด ดีเดน

6. ออกสํารวจตรวจสอบการชําระ

ภาษีฯ คาธรรมเนียมองคการบริหาร

สวนจังหวัด

ฯลฯ

5 สงเสริมความรู และอบรมสัมมนา เพื่อสงเสริมความรูขอบัญญัติ ผูประกอบการโรงแรมในจังหวัด 50,000 50,000 50,000 1. องคการบริหารสวนจังหวัด กองคลัง

ใหความรูแกผูประกอบการโรงแรม องคการบริหารสวนจังหวัดเรื่อง เชียงใหม จํานวน 200-350 คน มีรายไดเพิ่มขึ้น

การชําระคาธรรมเนียมบํารุงองคการ (โรงแรมที่ตองชําระคาธรรมเนียม 2. ผูประกอบการโรงแรมเขาใจ

บริหารสวนจังหวัด ประเภทโรงแรม บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด ถึงขอระเบียบที่ตองปฏิบัติ

ใหผูประกอบการเขาใจขอระเบียบฯ ประเภทผูพัก) มีความรู ความเขาใจ 3. สรางสัมพันธอันดีระหวาง

และในวิธีการชําระคาธรรมเนียมฯ หนวยราชการกับเอกชน

4. สรางความสะดวกใหกับผู

ประกอบการโรงแรม

5. เขาใจถึงเงินรายไดที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดนําไปพัฒนา

ตามอํานาจหนาที่
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6 คาใชจายดานเคานเตอรบริการ อํานวยความสะดวกแกประชาชน จายเปนคาใชจายตาง ๆ ดานคาน้ํา 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ประชาชน (GCS) ชั้น 2 ศูนยการคา ที่ติดตองานดานทะเบียนพาณิชย ประปา คาไฟฟา คาใชจายอื่น ๆ รวดเร็ว ในการติดตอดานการจด

แอรพอรตพลาซา จังหวัดเชียงใหม ชําระคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม ที่เกี่ยวของกับเคานเตอรบริการ ทะเบียนพาณิชย และการชําระคา

และใหขอมูลอื่น ๆ และรวมมือกับ ประชาชน (GCS) ศูนยการคา ธรรมเนียมฯ และการไดรับบริการ

หนวยราชการอื่น ๆ ที่มาใหบริการ แอรพอรตพลาซา จังหวัดเชียงใหม จากภาครัฐของหนวยงานอื่น ณ

ประชาชน ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ จุดเดียว เพิ่มความพึงพอใจใหแก

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประชาชน ในการรับบริการจาก

ภาครัฐ

7 จัดทําแผนที่ภาษีเกี่ยวกับภาษีบํารุง เพื่อจัดแผนที่เกี่ยวกับที่ตั้งสถาน จัดทําแผนที่ตั้งสถานคาปลีกน้ํามัน 600,000 100,000 100,000 ทําใหการเรงรัดจัดเก็บภาษี และ กองคลัง

อบจ. และการจัดเก็บคาธรรมเนียม ประกอบการคาน้ํามัน และสถานที่ ที่อยูในจังหวัดเชียงใหม ประมาณ คาธรรมเนียมตาง ๆ ดําเนินการได

จากผูพักโรงแรม ตั้งโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 200 แหง และสถานที่ตั้งโรงแรม งาย ขอมูลสามารถจัดเก็บไดเปน

ทั้งหมด สําหรับใชในการจัดเก็บ ในจังหวัดเชียงใหม ประมาณ ระเบียบ และตรวจสอบการชําระ

ภาษีฯ และคาธรรมเนียมฯ ตาม 300 - 400 แหง ใหเชื่อมโยงกับ คาภาษีและคาธรรมเนียม โดยการ

พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด ฐานขอมูลประวัติสถานที่ คนหาจากทะเบียนประวัติและ

รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ สถานที่ตั้งในแผนที่การออกหนังสือ

ชําระภาษีคาธรรมเนียม แจงเตือนไปพรอมกัน
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8 คาปรับปรุงและดูแลระบบการ 1. เพื่ออํานวยความสะดวกและเปน คาใชจายดูแลระบบเปนรายเดือน 160,000 160,000 160,000 1. ประชาชนมีทางเลือกและไดรับ กองคลัง

เชื่อมโยงเครือขาย ระหวาง ทางเลือกสําหรับประชาชนผูใช และคาปรับปรุงระบบที่ใชเชื่อมโยง การอํานวยความสะดวกในการชําระ

สํานักงานใหญ และหนวยราชการ บริการชําระภาษีและคาธรรมเนียม จากสํานักงานใหญที่ อบจ.ชม. และ ภาษี คาธรรมเนียมฯ อบจ.

อื่น ไปยังเคานเตอรบริการประชาชน และการรับชําระภาษีรถยนตของ เชื่อมตอกับหนวยงานอื่น ไปยัง 2. ไดรับความสะดวกจากการที่

(GCS) จังหวัดเชียงใหม หนวยราชการที่มาใหบริการ ณ ศูนยเคานเตอรบริการประชาชน หนวยราชการอื่น มารวมใหบริการ

เคานเตอรฯ (GCS) ศูนยการคาเซ็นทรัล ณ จุดเดียวกัน เชน การชําระภาษี

2. สามารถใหบริการประชาชนได แอรพอรพลาซา จังหวัดเชียงใหม รถยนต การบริการดานไปรษณียฯลฯ

อยางถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และ 3. ประชาชนไดรับการบริการที่มี

โปรงใส ประสิทธิภาพมากขึ้น

3. เพื่อนําเทคโนโลยีมาชวยเพิ่ม 4. ประชาชนมีแรงจูงใจในการ

ประสิทธิภาพการใหบริการ ชําระภาษี คาธรรมเนียมฯ อบจ.

ประชาชนมาชําระภาษีประจําป และอื่น ๆ 

4. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใหประชาชน

มาชําระภาษีประจําป

9 พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยสิน 1. เพื่อพัฒนาระบบงานพัสดุและ ทรัพยสินขององคการบริหาร 630,000 - - 1. เพื่อมีระบบฐานขอมูลดานพัสดุ กองพัสดุและ

ทรัพยสินใหมีฐานขอมูลเปน สวนจังหวัดเชียงใหม และทรัพยสินครบถวน ทรัพยสิน

ปจจุบัน 2. เปนขอมูลใหผูบริหารใชในการ

2. สามารถจัดทํารายงานตามแบบ ตัดสินใจดานการบริหาร

มาตรฐานของพัสดุและทรัพยสิน
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
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1 สนับสนุนการดําเนินงานตาม 1. เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี 1.โครงการพระราชดําริ/พระราช 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ประชาชนในพื้นที่การประกอบ สํานักปลัดฯ

โครงการพระราชดําริ/พระราช การประกอบอาชีพโดยอาศัยฐาน เสาวนียในดานตาง ๆ อาทิ อาชีพโดยอาศัยฐานความรูจาก

เสาวนีย ความรูจากโครงการหลวงที่มีการ การพัฒนาโครงการหลวง โครงการหลวงที่มีการปรับใช

ปรับใชอยางเหมาะสมกับสภาพ การพัฒนาแหลงตนน้ําลําธารฯ อยางเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม

ภูมิสังคมและภูมิปญญาเดิมของ การดําเนินชีวิตตามแนวทาง และภูมิปญญาเดิมของทองถิ่น

ทองถิ่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ชุมชนในพื้นที่มีความเขมแข็ง

2. ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง 2. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในกระบวนการทั้งกลุมอาชีพ

มีความเขมแข็งโดยกระบวนการ ที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน กลุมสหกรณ กลุมเยาวชน กลุม

ทั้งกลุมเยาวชน กลุมอนุรักษ จากภัยแลง น้ําทวม ขาดแหลงน้ํา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

ทรัพยากรธรรมชาติและกลุมอนุรักษ การเพาะปลูก ฯลฯ ไดรับการแกไข กลุมวัฒนธรรมของทองถิ่น

วัฒนธรรมของทองถิ่น 3. การรักษาตนน้ําลําธาร 3. เพื่อใหการบุกรุกพื้นที่ปาในพื้นที่

3. เพื่อใหการบุกรุกพื้นที่ปาในพื้นที่ และมีปาไมที่อุดมสมบูรณ โครงการลดลงอยางเปนรูปธรรม

โครงการลดลงอยางเปนรูปธรรม 4. สรางและรักษาคุณภาพ โดยการกําหนดเขตปาไมและพื้นที่

โดยการกําหนดเขตปาไมและพื้นที่ สิ่งแวดลอม ทํากินรวมทั้งการฟนฟูและอนุรักษ

ทํากินรวมทั้งการฟนฟูและอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

งบประมาณและที่มา

- 295 -



- 296 -

6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมกับ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1. เปนการเฉลิมพระเกียรติของ สํานักปลัดฯ

สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เนื่องใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และ วโรกาสวันสําคัญตาง ๆ สมเด็จพระนางเจาพระบรม

พระบรมวงศานุวงศ ราชินีนาถฯ และพระบรมวงศา

2. เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี นุวงศ เนื่องในวโรกาสสําคัญตาง ๆ

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 2. แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ

3. เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม สถาบันพระมหากษัตริย

รวมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน 3. ไดรับการสงเสริมกิจกรรมรวม

ในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ กับภาครัฐ เอกชน ประชาชนในการ

สรางความสามัคคีในหมูคณะ

3 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 1. เพื่อสงเสริมการปกครองใน ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1. สงเสริมการปกครองในระบอบ สํานักปลัดฯ

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร ระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการเลือกตั้ง ประชาธิปไตย

สวนจังหวัดเชียงใหม 2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามา 1. นายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 2. ประชาชนเขามามีสวนรวม

มีสวนรวมในการเลือกผูบริหาร/ เชียงใหม ในการเลือกผูบริหาร/ตัวแทน

ตัวแทนเขามาบริหารทองถิ่นของ 2. สมาชิกสภาองคการบริหาร เขามาบริหารทองถิ่นของตนเอง

ตนเอง สวนจังหวัดเชียงใหม ตามที่ 3. ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ

3. เพื่อใหไดผูบริหาร สมาชิกสภา กฎหมายกําหนด (กรณีครบวาระ บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัด ยุบสภา และกรณีแทนตําแหนง เขามาบริหารงานขององคการ

เชียงใหม เขามาบริหารงานของ ที่วาง) ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

องคการบริหารสวนจังหวัด กําหนด

เชียงใหม
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 สงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้ง 1. เพื่อสงเสริมการปกครองใน ดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. สงเสริมการปกครองในระบอบ สํานักปลัดฯ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และหรือ ระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภา ประชาธิปไตย

สมาชิกวุฒิสภาตามที่กฎหมาย 2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามา ผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาฯ 2. ประชาชนมีสวนรวมในการ

ที่กําหนด มีสวนรวมในการเลือกสภาผูแทน เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ทําหนาที่ วุฒิสภาระดับชาติทําหนาที่เปน

เปนผูแทนระดับชาติในการพัฒนา ผูแทนในการพัฒนาประเทศ

ประเทศ 3. มีผูแทนของประชาชนเขาไป

3. เพื่อใหไดผูแทนของประชาชน ทําหนาที่ฝายบริหารและฝาย

เขาไปทําหนาที่ฝายบริหารและ นิติบัญญัติระดับชาติ

ฝายนิติบัญญัติระดับชาติ

5 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1. เพื่อเปนการเผยแพรขาวสาร ผูสื่อขาวและผูเกี่ยวของ 300,000 500,000 800,000 ประชาชนทั่วไป นักทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

พบสื่อมวลชน (press Relations) กิจกรรม ผลงานขององคการบริหาร จํานวน 100 คน รับรูขาวสารและเขามามีสวนรวม

สวนจังหวัดเชียงใหมผานสื่อ จัดงานเดือนละ 1 เครั้ง ในกิจกรรมโครงการขององคการ

มวลชนทุกรูปแบบในจังหวัด บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

เชียงใหมและสวนกลาง อยางทั่วถึง

2. เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

ขาวสาร กิจกรรมผลงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมผานสื่อที่มีอยูในทองถิ่น

และสวนกลางไดมากยิ่งขึ้น
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

องคการบริหารสวนจังหวัด 3. เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชน สํานักปลัดฯ

เชียงใหม พบสื่อมวลชน (Press ไดมีสวนรวมในการรับขอมูล

Relations) ขาวสาร และตรวจสอบการปฏิบัติ

(ตอ) งานองคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหมอีกทางหนึ่งดวย

6 จัดจางหนังสือพิมพประชาสัมพันธ 1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธ หนังสือพิมพทั้งสวนกลาง และ 500,000 1,500,000 3,500,000 ประชาชนทั่วไปรับรูขอมูลขาวสาร สํานักปลัดฯ

ผลการดําเนินงานขององคการ ขาวสารขององคการบริหารสวน ภูมิภาคไมนอยกวา 10 ฉบับ เพื่อ ขององคการบริหารสวนจังหวัด

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมใหประชาชน ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน เชียงใหมอยางถูกตองครอบคลุม

ทั่วไปไดรับทราบ และกิจกรรมองคการบริหาร ทุกกลุมเปาหมาย

2. เพื่อเพิ่มโอกาสและชองทางการ สวนจังหวัดเชียงใหม

รับรูขาวสารขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม

3. เพื่อกระตุนใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ

และจัดกิจกรรม/โครงการของ

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 จัดทําวารสารประชาสัมพันธ 1. เพื่อเปนการประชาสัมพันธผล วารสาร 1 ฉบับตอเดือน 1,000,000 2,000,000 4,000,000 ประชาชนทั่วไป รับรูขาวสารของ สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด การดําเนินงานขององคการบริหาร องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม (Dual Language) สวนจังหวัดเชียงใหม ใหประชาชน เชียงใหมอยางทั่วถึง

ทั่วไปไดรับทราบ

2. เพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว

ตลอดจนศิลปะประเพณีวัฒนธรรม

ที่ดีงามใหแกประชาชนทั่วไปและ

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และ

ตางชาติไดรับรู

8 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ 1. เพื่อประชาสัมพันธโครงการ แผนพับประชาสัมพันธอยางนอย 1,000,000 2,000,000 4,000,000 ประชาชนทั่วไป นักทองเที่ยว สํานักปลัดฯ

องคการบริหารสวนจังหวัด กิจกรรม ผลการดําเนินงานให จํานวน 3 ประเภท ๆ ละ  รับรูขาวสาร และเขามามีสวนรวม

เชียงใหม ประชาชนไดรับทราบ 300,000 แผน พิมพ 4 สี ในกิจกรรม โครงการขององคการ

2. เพื่อประชาสัมพันธแนะนํา บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

สถานที่ทองเที่ยวตลอดจนการจัดทํา อยางทั่วถึง

กิจกรรมโครงการตาง ๆ ให

ประชาชนทั่วไป และนักทองเที่ยว

ทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศ

ไดรับทราบ
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

9 จางที่ปรึกษาสําราจความพึงพอใจ 1. เพื่อประเมินประสิทธภาพและ จํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่เปน 350,000 350,000 350,000 1. นําผลการประเมิน ขอคิดเห็น สํานักปลัดฯ

ของผูรับบริการ ประสิทธิผลในการใหบริการ งานบริการและเปนประโยชนตอ และขอเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุง

ประชาชนขององคการบริหาร สวนรวมของจังหวัดเชียงใหม การบริหารงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 - 5 โครงการ สวนจังหวัดเชียงใหม

2. ศึกษาความคิดเห็น ปญหา 2. เพื่อใหเกิดความสอดคลอง

อุปสรรคและขอเสนอแนะของ ระหวางบริบทการบริหารงานของ

ประชาชน ขาราชการและเจาหนาที่ องคการบริหารสวนจังหวัด

ที่เกี่ยวของ เชียงใหม กับ พ.ร.บ.กระจายอํานาจ

3. เพื่อนําผลการประเมินมาเปน และ พ.ร.บ.องคการบริหารสวน

แนวทางปฎิบัติงานขององคการ จังหวัด พ.ศ. 2540

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

10 ประสานการจัดทําแผนพัฒนา 1. เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาของ 1. จัดประชุมผูบริหารทองถิ่น ผูที่ 500,000 500,000 500,000 1. ทําใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น กองแผนฯ

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต เกี่ยวของจัดทํา/ทบทวนปรับปรุง เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบ

จังหวัดเชียงใหมมีการประสานและ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ ยุทธศาสตรที่กําหนดมีการประสาน

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต และบูรณาการในการจัดทําแผน

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม พัฒนาระหวางองคกรปกครองสวน

ดวยกันเองในเขตจังหวัด และ 2. เก็บรวบรวมขอมูล/ปญหา/ ทองถิ่นในเขตจังหวัด และสามารถ

เปนไปในทิศทางเดียวกันกับกรอบ ความตองการของประชาชนและ ตอบสนองความตองการของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของ ประชาชนในทองถิ่นได

ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2. ลดความซ้ําซอนของการเสนอ

เชียงใหม จากคณะกรรมการประสานแผน โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

ประสานการจัดทําแผนพัฒนา 2. เพื่อลดความซ้ําซอนในการเสนอ พัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ กองแผนฯ

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 3. ประมวลผล/บูรณาการแผนพัฒนา

(ตอ) ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

ที่กําหนดสอดคลองกับยุทธศาสตร

การพัฒนา/กรอบยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม

4. ประชุมคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

พิจารณาโครงการเกินศักยภาพฯ

ของคณะกรรมการประสานแผน

พัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ

เพื่อเสนอองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม บรรจุในแผน

พัฒนาสามป

5. จัดทําเอกสารและแจงหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11 การจัดทําแผนพัฒนาองคการ เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 1. จัดเวทีประชาคมในเขตจังหวัด 500,000 500,000 500,000 องคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนฯ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แผนพัฒนาสามปและดําเนินการ เชียงใหม เพื่อใหมีสวนรวมใน เชียงใหม มีแผนยุทธศาสตรการ

จัดทําแผนการดําเนินงานโดยจัดทํา การดําเนินงาน การพัฒนา แผนพัฒนาสามป

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/ 2. จัดประชุมเพื่อกําหนดทิศทาง และแผนการดําเนินงาน ใชเปน

งบประมาณ/กิจกรรมและงานที่ การพัฒนา แนวทางในการบริหารขององคกร

ดําเนินการ 3. จัดทํา/ปรับปรงุแผนยุทธศาสตร ใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย

การพัฒนาองคการบริหารสวน อยางมีประสิทธิภาพ

จังหวัดเชียงใหม

4. จัดทําแผนพัฒนาสามป

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน

6. จัดทําเอกสารประสานงานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 ติดตามและประเมินผล 1. เพื่อติดตามความกาวหนา ปญหา 1. จัดประชุมคณะกรรมการฯ 500,000 500,000 500,000 ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนฯ

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาของ อุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผน เพื่อกําหนดแนวทางการติดตาม เชียงใหม ทราบถึงผลการนําแผน

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ประเมินผลแผนพัฒนาองคการ การพัฒนาไปสูการปฏิบัติวาเกิด

เชียงใหม บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากนอย

2. เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผล เพียงใด และสามารถใชเปน

ตามแผนพัฒนาองคการบริหาร แผนพัฒนาฯ เครื่องมือในการปรับการดําเนินงาน

สวนจังหวัดเชียงใหม วาบรรลุ 3. รายงานผลการติดตามและ ขององคกรในระยะตอไป

วัตถุประสงคและสามารถตอบสนอง ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตอ

ปญหาความตองการของประชาชน ผูบริหาร เพื่อเสนอสภาองคการ

ไดเพียงใด บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมทราบ

13 บริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อ 1. เพื่อสนับสนุนและสงเสริม บริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. เกิดการประสานการจัดทํา กองแผนฯ

แกไขปญหาและสงเสริมการมี ใหเกิดการประสานการจัดทําแผน แกไขปญหาและสงเสริมการมี แผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด

สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่นในจังหวัด สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 2. มีการประสานงานระหวาง

(Clinic Center) องคการบริหาร 2. เพื่อประสานการปฎิบัติงานของ (Clinic Center) องคการบริหารสวน องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนจังหวัดเชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ จังหวัดเชียงใหม เพื่อดําเนินการ ในการแกไขปญาและพัฒนา

รวมกันแกไขปญหาของประชาชน  -ประสานงานระหวางสวนราชการ ทองถิ่น

และการพัฒนาทองถิ่น และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 3. มีการแสดงความคิดเห็น และเกิด

3. เพื่อจัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะ ในจังหวัด เพื่อสนับสนุนและ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ สงเสริมใหเกิดการประสานจัดทํา 4. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

แสดงความคิดเห็นในการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นในจังหวัด และประชาชนไดรับความรู

ทองถิ่น เพิ่มมากขึ้น
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6.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

บริหารจัดการศูนยเครือขายเพื่อ 4. เพื่อสรางแหลงเรียนรูและ  -ประสานการปฏิบัติงานของ 5. การกระจายอํานาจใหแก กองแผนฯ

แกไขปญหาและสงเสริมการมี เสริมสรางความรูแกองคกรปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น สวนทองถิ่น และประชาชนทุก ในจังหวัด เพื่อรวมกันแกไขปญหา มีประสิทธิภาพ

(Clinic Center) องคการบริหาร ภาคสวน ของประชาชนและการพัฒนา

สวนจังหวัดเชียงใหม 5. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพ ทองถิ่น

(ตอ) รวมทั้งสงเสริมการกระจายอํานาจ  -จัดกิจกรรมและเวทีสาธารณะเพื่อ

ใหแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมและแสดง

ความคิดเห็นในการพัฒนาทองถิ่น

เปนประจํา

 -สรางแหลงเรียนรูและเสริมสราง

ความรูแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และประชาชนทุกภาคสวน

 -ดําเนินการอื่นใดที่เปนประโยชน

และสงเสริมในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริม

การกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

61,650,000 64,850,000 71,150,000
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 318,000  -  - 1. มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ เครื่องใชที่จําเปน มีประสิทธิภาพ จํานวน 12 ชุด ๆ ละ 26,500 บาท เครื่องใช เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หนวยงาน 2. เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 363,000  -  - 2. เกิดความเปนระเบียบและ

2. เพื่ออํานวยความสะดวกและ สําหรับงานประมวลผล มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

รวดเร็วในการปฏิบัติงานของ จํานวน 11 ชุด ๆ ละ 33,000 บาท

เจาหนาที่

3. เพื่อใชในภารกิจขององคการ 3. โทรศัพทใชประจําสํานักงาน 15,000  -  -

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 1,500 บาท

4. เครื่องโทรสาร สงเอกสารได 60,000  -  -

ครั้งละ 30 แผน จํานวน 3 เครื่อง

5. เครื่องบันทึกเสียง 105,000  -  -

จํานวน 7 เครื่อง ๆ ละ

6. โตะทํางานเจาหนาที่ 20,000  -  -

จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 10,000 บาท

7. เครื่องสแกนเนอร 12,000  -  -

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท

งบประมาณและที่มา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 8. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 3,090,000 -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแคป

(ตอ) จํานวน 5 คัน คันละ 618,000 บาท

9. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 56,000  -  -

ขนาดไมนอยกวา 12,000 BTU

ฉลากเบอร 5 พรอมติดตั้งระบบ

จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องละ 28,000 บาท

10. พัดลมดูดอากาศติดผนัง 10,000  -  -

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว 

พรอมกรอบไมเนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว

พรอมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

2,500 บาท

11. ตูเหล็กบานเลื่อนสําหรับเก็บ 18,800  -  -

เอกสาร จํานวน 4 ใบ ๆ ละ 4,700

บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 12. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 9,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ (18 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

(ตอ)

13. เครื่องพิมพเลเซอรสี 140,000  -  -

จํานวน 4 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 35,000 บาท

14. เครื่องเคลือบบัตรขนาดนามบัตร 1,300  -  -

15. เครื่องทําน้ํารอนน้ําเย็น 5,000  -  -

16. ตูเหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก 24,000  -  -

จํานวน  4  ตู

17. ตูเหล็กบานทึบแบบเลื่อน 24,000  -  -

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู

18. โตะทํางานสําหรับเจาหนาที่ 15,000  -  -

จํานวน 3 ตัว
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 19. รถยนตโดยสารเครื่องยนตดีเซล 1,100,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ กระบอกสูบไมนอยกวา 2400 ซีซี

(ตอ) ขนาดไมนอยกวา 12 ที่นั่ง

จํานวน 1 คัน 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

20. โทรทัศนแอลซีดี (LCD TV) 60,000  -  -

ขนาดไมนอยกวา 40  นิ้ว

ชองรับสัญญาณโทรทัศน VCD 

DVD และคอมพิวเตอร จํานวน 

1 เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

21. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 40,000  -  -

ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 

2,200 ANSI Lumens

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

22. เครื่องทําน้ําเย็นแบบทอขนาด 60,000  -  -

1 กอก จํานวน 6 เครื่อง ๆ ละ

10,000 บาท พรอมติดตั้ง

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 23. เครื่องทําน้ําอุนระบบดิจิตอล 37,200 37,200 37,200 สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ ขนาด 6000 วัตต จํานวน 18 เครื่อง

(ตอ) ราคาเครื่องละ 6,200 บาท 

(ราคาทองตลาด) (ปละ 6 เครื่อง)

24. เตียงเฟาวเลอร แบบ ข. 75,000 75,000 75,000

ขนาดเตียงไมนอยกวา 90x200x60

เซนติเมตร จํานวน 15 เตียง 

ราคาเตียงละ 15,000 บาท (ปละ 5

เตียง) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

25. ตูขางเตียง จํานวน 30 ตู 72,000 72,000 72,000

ราคาตูละ 7,200 บาท (ปละ 10 ตู)

26. โตะครอมเตียงสแตนเลส 85,000 85,000 85,000

จํานวน 30 ตัว ราคาตัวละ 8,500 บาท

(ปละ 10 ตัว)

27. เครื่องมือรักษาดวยคลื่นเสียง 156,000  -  -

ความถี่สูง จํานวน 1 เครื่อง
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 28. เครื่องดึงคอและหลัง 360,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ แบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง

(ตอ)

29. เครื่องมือรักษาดวยกระแสไฟฟา 300,000  -  -

ความถี่ต่ําและความถี่ปานกลาง 

รวมกับการใชแรงดึงดูดสูญญากาศ

จํานวน 1 เครื่อง

30. เครื่องมือรักษาดวยการชวย 180,000  -  -

การเคลื่อนไหวของรางกาย

จํานวน 1 เครื่อง

31. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 36,000  -  -

(20 แผน/นาที) จํานวน 3 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

32. กลองถายรูปดิจิตอล 26,000  -  -

มีความละเอียดไมนอยกวา 

10 ลานพิกเซล จํานวน 2 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 13,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 33. กลองถายวีดีโอ บันทึกดวย 40,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ ระบบ Harddisk ความจุไม

(ตอ) นอยกวา 30 เทา จํานวน 2 เครื่อง

34. เครื่องเสียงพรอมลําโพงและ 100,000  -  -

ไมโครโฟนเคลื่อนที่(แบบพกพา)

จํานวน 2 ชุด

35. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 87,000  -  -

 XGA ขนาดไมนอยกวา

3,000 ANSI LUMENS 

จํานวน 1 เครื่อง

36. โทรทัศนสี ชนิดจอแบน 8,000  -  -

ขนาด 29 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

37. เครื่องเลน DVD และ MP3 8,000  -  -

จํานวน 1 เครื่อง
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 38. เครื่องเลนวิทยุเทป ซีดี ระบบ 6,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ สเตอริโอ พรอมลําโพง จํานวน

(ตอ) 1 เครื่อง

39. เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก 22,000  -  -

สามารถบันทึกเสียงไดตอเนื่อง

นาน 72 ชั่วโมง จํานวน 2 เครื่อง

40. เครื่องสแกนภาพ ความละเอียด 17,000  -  -

ไมนอยกวา 4,800x4,800 dpi

 ระดับสีไมนอยกวา 32 bit

depth จํานวน 2 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 8,500 บาท

41. เครื่องโทรโขง จํานวน 2 เครื่อง 7,000  -  -

42. จัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบบาน 24,000  -  -

เลื่อน ชนิด 2 บาน จํานวน 4 ตู

43. จัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 24,000  -  -

4 ลิ้นชัก  จํานวน 4 ตู
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 44. จัดซื้อโตะทํางานสําหรับ 50,000  -  - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ เจาหนาที่ จํานวน 10 ตัว

(ตอ)

45. เกาอี้ทํางาน(เกาอี้นวม) 12,000  -  -

มีพนักแขน จํานวน 10 ตัว

46. ชั้นวางเอกสาร/อุปกรณ 2,400  -  -

จํานวน 2 ชุด

47. โตะสําหรับใหคําปรึกษา 1 ตัว 10,000  -  -

48. เกาอี้มีพนักพิ้งหลัง 4 ตัว 6,000  -  -

49. ชุดโตะรับแขก 1 ชุด 15,000  -  -

50. ตูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 9,000  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

51. โทรทัศน แอลซีดี ขนาด 26 นิ้ว 18,000  -  -

52. เครื่องเลน ดีวีดี 5,000  -  -
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 53. รถยนตโมบายเคลื่อนที่ 5,000,000 - - สํานักปลัดฯ

และการบริการของสํานักปลัดฯ บําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม

(ตอ) ประชาชนชาวเชียงใหม (Mobile

Unit) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ

ประกอบดวย 

  - ตัวตูพรอมโครงสรางและติดตั้ง

อุปกรณ

  - ระบบไฟแสงสวางและสัญญาณ

ตัวตู

  - ระบบเสียง

  - ระบบไอทีและสื่อสาร

และระบบอื่น ๆ

54. รถยนตโดยสาร 3,460,000 - -

ขนาดไมนอยกวา 11 ที่นั่ง

จํานวน 1 คัน
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 1. เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 1. โทรศัพท จํานวน 10 เครื่อง 15,000 - - 1. มีครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช สํานักปลัดฯ

และการบริการ (อาคารหอประชุม เครื่องใชที่จําเปน เหมาะสมกับ ราคาเครื่องละ 1,500 บาท เพียงพอในการปฏิบัติงานอยาง

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) การปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ

2. เพื่อบริหารจัดการภายใน 2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 279,300 - - 2. สามารถบริหารจัดการภายใน

อาคารฯ ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU อาคารไดอยางเหมาะสม

ฉลากเบอร 5 พรอมการติดตั้งระบบ

จํานวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ

39,900 บาท

3. คาบริหารจัดการภายในอาคาร 100,000 - -

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีครุภัณฑ เครื่องมือ 1. เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 53,000  -  - มีครุภัณฑ เครื่องมือ เครื่องใช กองกิจการสภาฯ

และการใหบริการของกองกิจการ เครื่องใชเพียงพอในการปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 26,500 บาท เพียงพอในการปฏิบัติงานอยาง

สภาฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

2. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา 24,000  -  -

(20 หนา / นาที) จํานวน 2 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

3. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 10,800  -  -

(มอก.) จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,400 บาท

4. ตูเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 9,000  -  -

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 ตู ๆ ละ

4,500 บาท

4 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. ตูเก็บเอกสารบานเลื่อน แบบทึบ 27,000  -  - มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ กองแผนฯ

และการใหบริการของกองแผนและ เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอในการ จํานวน 6 ตู ๆ ละ 4,500 บาท เครื่องใชพอเพียงในการปฏิบัติ

งบประมาณ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งานอยางมีประสิทธิภาพ

2. กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 48,100  -  -

แบบซิงเกิ้ลเลนสใชงาน 1 เครื่อง

3. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 50,000  -  -

3 มิติ (Visualizer) จํานวน 1 เครื่อง
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 ติดตั้งระบบปองกันไวรัส 1. เพื่อปองกัน รักษาความปลอดภัย ระบบปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 200,000 - - 1. ลดปญหาการแพรกระจายของ กองแผนฯ

คอมพิวเตอร ของขอมูล ลดการสูญเสียขอมูล สําหรับระบบเครือขายคอมพิวเตอร ไวรัสคอมพิวเตอรบนระบบ

2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขององคการบริหารสวนจังหวัด เครือขายคอมพิวเตอร

การปฏิบัติงาน เชียงใหม 2. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

6 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. คอมพิวเตอรพกพา  ปละ 1 เครื่อง  - 33,000 33,000 มีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เครื่องมือ กองคลัง

และการใหบริการของกองคลัง เครื่องมือเครื่องใชเพียงพอในการ เครื่องใชพอเพียงในการปฏิบัติ

ปกิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. เครื่องบวกเลขไฟฟา จํานวน  - 5,000 5,000 งานอยางมีประสิทธิภาพ

4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท

3. โตะทํางาน 4 ฟุต ปละ 1 ตัว  - 5,700 5,700

4. โตะทํางาน 4.5 ฟุต ปละ 2 ตัว  - 15,000 15,000

ราคาตัวละ 7,500 บาท

5. เกาอี้ทํางาน 22,500 7,500 7,500

ป 2553 จํานวน 15 ตัว

ป 2554 จํานวน 5 ตัว

ป 2555 จํานวน 5 ตัว

ราคาตัวละ 1,500 บาท

- 317 -



- 318 -

6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 6. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 159,000 53,000 53,000 กองคลัง

และการใหบริการของกองคลัง ราคาชุดละ 26,500 บาท

(ตอ) ป 2553  จํานวน 6 ชุด

ป 2554  จํานวน 2 ชุด

ป 2555  จํานวน 2 ชุด

7. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 12,000 24,000 24,000

(20 หนา / นาที) 

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

ป 2553  จํานวน 1 เครื่อง

ป 2554  จํานวน 2 เครื่อง

ป 2555  จํานวน 2 เครื่อง

8. เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS)  - 10,000 10,000

ขนาดไมนอยกวา 750 VA จํานวน

 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000 บาท

9. โตะวางคอมพิวเตอร และ  -  - 3,600

วางเครื่องพิมพ จํานวน 3 ตัว

ราคาตัวละ 1,200 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 10. เครื่องพิมพแคสั้น ชนิด 24 เข็ม  - 20,000 20,000 กองคลัง

และการใหบริการของกองคลัง ใชสําหรับออกใบเสร็จรับเงิน

(ตอ) ปละ 1 เครื่อง

11. จอคอมพิวเตอร แบบ LCD 24,000 6,000 6,000

1 จอ ขนาด 17 นิ้ว 

ป 2553  จํานวน  4  จอ

ป 2554  จํานวน  1 จอ

ป  2555 จํานวน  1 จอ

12. เกาอี้นั่งพิมพคอมพิวเตอร  - 2,400 2,400

จํานวน 4 ตัว ราคาตัวละ 1,200 บาท

13. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก  - 5,600 5,600

ปละ 2 ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท

14. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน 54,000 54,000 54,000

มี มอก. ปละ 10 ตู 

ราคาตูละ 5,400 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

7 ปรับปรุงหองเก็บเอกสารของ เพื่อปรับปรุงหองเก็บเอกสาร ปรับปรุงหองเก็บเอกสาร ใหมี  - 100,000 100,000 เอกสารทางดานการเงิน เอกสารอื่น กองคลัง

กองคลัง สําหรับเก็บเอกสารดานการเงิน แสงสวางปรับสภาพภายในให ที่ตองเก็บรักษาไวเปนนานสิบป

และบัญชี และเอกสาร สามารถเก็บเอกสารทางดานการเงิน ตามระเบียบฯ มีการเก็บรักษาไว

ใบสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่มี และบัญชีเอกสารอื่น ๆ ที่ตองเก็บ อยางดี และเปนระเบียบเรียบรอย

จํานวนเพิ่มขึ้นทุกป ไวเปนระยะเวลานาน

8 ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน ปรับปรุงสถานที่บริการประชาชน เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอราชการ  - 50,000 50,000 ประชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

โดยจัดทําเคารเตอรบริการประชาชน มีความประทับใจ ในการบริการดาน ในการติดตอราชการ

สถานที่และเจาหนาที่ใหบริการ

9 จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อใหการเก็บเอกสาร ฎีกาดาน จัดทําตูเก็บแฟมเอกสารระบบพวง การเก็บเอกสารฎีกาเบิกจายเงิน กองคลัง

ตูเก็บแฟมเอกสารระบบพวงมาลัย การเงิน มีการเก็บรักษาไวอยาง มาลัยหมุน ไวในหองใตอาคารหอง สามารถเก็บรักษาไดเปนระเบียบ

หมุน เปนระเบียบเรียบรอย สําหรับการ ประชุม จํานวน 2 ชุด แยกออกเปนป เก็บไดจํานวน

ตรวจสอบ  - ชุดที่ 1  - 500,000 500,000 มากกวาการใชตูธรรมดา มีคงทน

 -ชุดที่ 2  - 450,000 450,000 ดานเอกสารทะเบียนพาณิชยที่มี

จํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ซึ่งตาม

กฎหมายไมสามาหถทําลายได

สะดวกแกการคนหาและตรวจสอบ
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

10 จางเหมาสแกนเอกสาร เพื่อสแกนเอกสารดานการเงิน จางเหมาสแกนเอกสารดานการเงิน 100,000 100,000 100,000 สามารถคนหาไดงาย หากกรณี กองคลัง

ดานการเงินฎีกาเบิกจายเงิน เอกสาร ที่สําคัญฎีกาเบิกจายเงิน เอกสาร ที่สําคัญฎีกาเบิกเงิน เอกสารการเบิกชํารุด หรือสูญหาย

ประกอบที่สําคัญ และเอกสารดาน ดานบัญชีที่ตองเก็บรักษาไวเปน ตามงบประมาณ และเอกสารบัญชี  สามารหถคนหาากฐานขอมูล

บัญชี เวลานานตามระเบียบงานสารบัญ สมุดบัญชี ที่ลงรายการไว แตละป ที่สแกนไวการเก็บรักษาสะดวก

งบประมาณ ลงไวใน File  และประหยัดเนื้อที่

เก็บขอมูลไวใน CD สามารถนํามา

คนหาไดงาย

11 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใช 1. น้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุคลากรมีวัสดุเชื้อเพลิงใชอยาง กองชาง

และบริการของกองชาง เพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยาง ตาง ๆ สําหรับใชกับยานพาหนะ พอเพียงเพื่อการใชงานในกิจกรรม

มีประสิทธภาพพัฒนาขีด รถยนต รถจักรยานยนต ของกองชาง

ความสามารถและการใหบริการของ เครื่องตัดหญา และเครื่องมือ 

บุคลากร เครื่องใชตาง ๆ 

2. ตูเย็นขนาด 5 คิว บิกฟุต 6,000  -  - มีครุภัณฑใชในโรงงานทําปุย

จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,000 บาท หมักจากของเหลือใช

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

3. ตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 47,000  -  - มีตูสําหรับเก็บเอกสาร 

ขนาด 4 ฟุต จํานวน 10 ใบ ๆ ละ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย

4,700 บาท (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 4. รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 618,000  -  - มีครุภัณฑสําหรับเจาหนาที่ใช กองชาง

และบริการของกองชาง 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน ในการปฏิบัติงานโรรงานทําปุย

(ตอ) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ) หมักจากของเหลือใช

5. เครื่องปรับอากาศขนาด 16,000 102,000  -  - มีครุภัณฑใชในหองประชุม

บีทียู ชนิดแขวนเพื่อติดตั้งในศูนย เจาหนาที่ฝายเครื่องจักรกล

เครื่องมือกล จํานวน 3 เครื่อง ณ ศูนยเครื่องมือกลฯ

ราคาเครื่องละ 34,000 บาท

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

6. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา 8,000  -  - มีครุภัณฑใชในการบรรยายผูดูงาน

พรอมไมโครโฟน โรงงานทําปุยหมักจากของเหลือใช

7. ตูเก็บเอกสารชนิด 3 ลิ้นชัก 36,500  -  - มีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเครื่องมือ

จํานวน 10 ตู ๆ ละ 3,650 บาท เครื่องใชเพียงพอในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

8. โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 6,600  -  - มีวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเครื่องมือ

5 ฟุต จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 6,600 บาท เครื่องใชเพียงพอในการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

- 322 -



- 323 -

6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 9. โตะทํางานขนาดไมนอยกวา 34,800 11,600  - กองชาง

และบริการของกองชาง  4  ฟุต จํานวน 8 ตัว

(ตอ) ราคาตัวละ 5,800 บาท

10. เกาอี้ทํางานจํานวน 9 ตัว 14,000 4,000  -

ราคาตัวละ 2,000 บาท

11.  Mac book จํานวน 1 เครื่อง 106,000  -  -

12. เครื่องพิมพเลเซอรสี 400,000  -  -

ขนาด A3 จํานวน 2 เครื่อง

13. เครื่องพอรตเตอร ขนาด A0 950,000  -  -

จํานวน 1 เครื่อง

14. กลองถายรูปดิจิตอล 12,000  -  -

ขนาดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล

จํานวน 1 เครื่อง 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 15. ครุภัณฑคอมพิวเตอร 152,000 กองชาง

และบริการของกองชาง พรอมอุปกรณ จํานวน 4 ชุด 

(ตอ)  -จอภาพแบบ LCD ขนาดไมนอย

กวา 17 นิ้ว

 -เครื่องสํารองกระแสไฟฟา

ราคาชุดละ 38,000 บาท

16. โตะวางคอมพิวเตอร 12,000  -  -

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

17. เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ 4,000  -  -

คอมพิวเตอรแบบมีลอเลื่อน 

พนักพิงไมมีที่เทาแขน 

จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท

18. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 24,000  -  -

(20 หนา/นาที) 

จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท

19. เครื่องหาพิกัดจากสัญญาณ 45,000  -  -

ดาวเทียม (GPS) จํานวน 1 เครื่อง
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 20. เสื้อสะทอนแสงสําหรับปฏิบัติงาน 29,900  -  - กองชาง

และบริการของกองชาง จํานวน 65 ตัว ๆ ละ 460 บาท

(ตอ)

21. ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 21,600  -  -

จํานวน 4 ตู ๆ ละ 5,400 บาท

22. เครื่องมือทดสอบความหนา 187,800  -  -

คอนกรีตแบบใชไฟฟาพรอม

กระบอกเจาะคอนกรีต จํานวน 1 ชุด

23. เครื่องกําเนิดไฟฟา 29,000  -  -

ขนาด 3 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง 

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

24. ตูเก็บเอกสารขนาด 15 ลิ้นชัก 4,500  -  -

จํานวน 1 ตู

25. ตูเก็บเสื้อผามีแผนกั้นกลาง 120,000  -  -

จํานวน 15 ตู ๆ ละ 8,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 26. เตียงนอนสองชั้นพรอมอุปกรณ 200,000  -  - กองชาง

และบริการของกองชาง (ที่นอน หมอน ผาหม) 

(ตอ) จํานวน 8 ชุด ๆ ชุดละ 25,000 บาท

27. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 12,000  -  -

(20 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 12,000 บาท

28. โปรแกรมคอมพิวเตอร 480,000  -  -

ดานสํารวจและออกแบบ

ทางวิศวกรรมโยธา

29. โปรแกรมเขียนแบบ Autocad 64,000  -  -

30. โปรแกรม Maya Complete 109,900  -  -
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

12 จัดภูมิทัศนดานหนา เพื่อจัดภูมิทัศนบริเวณดานหนา จัดภูมิทัศนบริเวณดานหนา 1,500,000 - - อบจ.ชม.มีภูมิทัศนสวยงาม กองชาง

สํานักงานองคการบริหาร สํานักงานองคการบริหารสวน สํานักงานองคบริหารสวน

สวนจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ใหสวยงาม จังหวัดเชียงใหม ดวยไมดอก -

ไมประดับ วัสดุอุปกรณสําหรับ

งานจัดภูมิทัศนตางๆ และงาน

ระบบตางๆ

13 กอสรางและปรับปรุงศูนยราชการ เพื่อเปนศูนยราชการของ กอสรางและปรับปรุงสํานักงาน 100,000,000 50,000,000 - มีศูนยราชการองคการบริหารสวน กองชาง

องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงใหมที่สามารถตอบ

เชียงใหม เชียงใหม สามารถตอบสนอง เชียงใหมใหเปนศูนยราชการ สนองตอภารกิจและการทํางาน

ตอการทํางานและภารกิจของ องคการบริหารสวนจังหวัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ

องคกร เชียงใหมบริเวณพื้นที่ ถนนโชตนา 

ตําบลชางเผือก  อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย

งานอาคารสถานที่และงานภูมิทัศน

และงานระบบตางๆ ที่ตอบสนอง

ตอการทํางานและภารกิจของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

14 กอสรางประตูรั้วตาขายถักทางเขา เพื่อใหเกิดความมีระเบียบ สูง 2 เมตร ยาว 10 เมตร 60,000  -  - สถานที่มีระเบียบเรียบรอยและ กองชาง

โครงการ เรียบรอยและสรางความ ภายในโครงการระบบกําจัด มีความปลอดภัย

ปลอดภัยในทรัพยสิน ขยะมูลฝอยองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม ตําบลปาปอง

อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม

15 ปรับปรุงซอมแซมถนนภายใน เพื่อใหการสัญจรภายในโครงการ ปรับปรุงซอมแซมชั้นพื้นทาง 629,400  -  - การสัญจรภายในโครงการ กองชาง

โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย ระบบกําจัดขยะฯ เปนไปดวย หินคลุก ดวยเครื่องจักรกลของ ระบบกําจัดขยะฯ สะดวกและ

ดวยเครื่องจักรกลขององคการ ความสะดวก และปลอดภัย องคการบริหารสวนจังหวัด ปลอดภัย

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ภายในบริเวณโครงการ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด

 - ชวงที่ 1 กวาง 6 เมตร 

ยาว 600 เมตร

 - ชวงที่ 2 กวาง 4.5 เมตร 

ยาว 569 เมตร
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

16 กอสรางราวกันตกทอเหล็ก เพื่อสรางความปลอดภัย สูง 0.90 เมตร ยาว 4 เมตร 29,000  -  - การทํางานมีความปลอดภัย กองชาง

อาบสังกะสีพรอมติดตั้งหลัก ในการทํางาน และสถานที่ พรอมติดตั้งหลักกันโคงจํานวน และมีระเบียบ

กันโคง บริเวณทางเขาโครงการ 70 ตน บริเวณทางเขาโครงการ

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด

17 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร เพื่อใหการสัญจรภายในบริเวณ ทางเขาบานพักศูนยเครื่องมือกล 195,900  -  - การสัญจรภายในบริเวณบานพกั กองชาง

ลาดยางแบบสองชั้นดวย บานพักฯ เปนไปดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ศูนยเครื่องมือกลฯ สะดวกและ

เครื่องจักรกลขององคการบริหาร ความสะดวก และปลอดภัย เชียงใหม ตําบลดอนแกว ปลอดภัย

สวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมริม กวาง 6 เมตร

ยาว 174 เมตร

18 กอสรางสํานักงานองคการบริหาร เพื่อใหมีสถานที่ในการปฏิบัติ กอสรางสํานักงานองคการบริหาร 5,000,000  -  - มีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ กองชาง

สวนจังหวัดเชียงใหมสวนแยก งานของเจาหนาที่องคการบริหาร สวนจังหวัดเชียงใหมสวนแยก การใหบริการประชาชนในเขต

(โซนเหนือ) สวนจังหวัดเชียงใหม ตําบลแมสูน อําเภอฝาง โซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหม
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

19 กอสรางสํานักงานองคการบริหาร เพื่อใหมีสถานที่ในการปฏิบัติ กอสรางสํานักงานองคการบริหาร 5,000,000  -  - มีสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อรองรับ กองชาง

สวนจังหวัดเชียงใหมสวนแยก งานของเจาหนาที่องคการบริหาร สวนจังหวัดเชียงใหมสวนแยก การใหบริการประชาชนในเขต

(โซนใต) สวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม โซนใตของจังหวัดเชียงใหม

20 กอสรางโรงเก็บวัสดุฝายกอสราง เพื่อใหมีสถานที่ในการเก็บวัสดุ ศูนยปฏิบัติการฝายกอสรางและ 700,000  -  - มีสถานที่ในการเก็บวัสดุ กองชาง

และซอมบํารุง ใหมีระเบียบ และปลอดภัย ซอมบํารุง ตําบลดอนแกว ที่มีระเบียบ และปลอดภัย

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

กวาง 3.90 เมตร ยาว 32 เมตร

21 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายใน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี ศูนยปฏิบัติการฝายกอสรางและ  - 800,000  - มีระบบแสงสวางเหมาะสม กองชาง

ศูนยปฏิบัติงานซอมบํารุง ประสิทธิภาพ ซอมบํารุง ตําบลดอนแกว กับสถานที่และการปฏิบัติงาน

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพ

22 กอสรางปอมยามศูนยปฏิบัติการ เพื่อใหมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ ภายในศูนยปฏิบัติการฝายกอสราง 120,000  -  - มีสถานที่ในการปฏิบัติงานที่ กองชาง

ฝายกอสรางและซอมบํารุง เหมาะสม และซอมบํารุง ตําบลดอนแกว เหมาะสม

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

กวาง 3 เมตร ยาว 5 เมตร
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

23 ปายชื่อศูนยปฏิบัติการ เพื่อใหมีปายแสดงสถานที่ บริเวณอาคารศูนยปฏิบัติการฝาย  - 80,000  - มีปายแสดงสถานที่ของศูนย กองชาง

ฝายกอสรางและซอมบํารุง ของศูนยปฏิบัติการฯ และสะดวก กอสรางและซอมบํารุง ปฏิบัติการ และสะดวกสําหรับ

สําหรับการติดตอราชการ ตําบลดอนแกว  อําเภอแมริม การติดตอราชการ

จังหวัดเชียงใหม ติดตั้งปายชื่อ

หินแกนนิต กวาง 0.85 เมตร

ยาว 2.40 เมตร

24 กอสรางหลังคาคลุมเครื่อง เพื่อความปลอดภัย ยืดอายุ ภายในบริเวณโครงการระบบกําจัด 320,000  -  - อุปกรณมีสภาพที่ดี  ลดปญหา กองชาง

ชั่งน้ําหนัก การใชงานของอุปกรณ และ ขยะมูลฝอยองคการบริหารสวน การซอมบํารุง และเพิ่ม

มีสถานที่เหมาะสมกับ จังหวัดเชียงใหม ตําบลปาปอง ประสิทธิภาพในการทํางาน

การปฏิบัติงาน อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 6 เมตร

ยาว 9 เมตร
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

25 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีครุภัณฑเครื่องมือเครื่องใช 1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 159,000  -  - บุคลากรภายในหนวยงานมี กองพัสดุฯ

และการบริการของกองพัสดุฯ เพียงพอในการปฏิบัติงานไดอยาง จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ ประสิทธิภาพการทํางานมากยิ่งขึ้น

มีประสิทธิภาพพัฒนาขีดความ 26,500 บาท และสรางความพึงพอใจแกผูรับ

สามารถและการใหบริการของ บริการอยางสูงสุด

บุคลากร 2. เครื่องพิมพเลเซอรขาวดํา 72,000  -  -

จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ

12,000 บาท

3. ตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 162,000 81,000 81,000

ราคาตูละ 5,400 บาท

 -ปงบประมาณ 2553 จํานวน 30 ตู

 -ปงบประมาณ 2554 จํานวน 15 ตู

 -ปงบประมาณ 2555 จํานวน 15 ตู

4. ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 300,000  -  -

มีพวงมาลัย 1,217 W*612 (D)*

2135 (#) มีรางเลื่อนไปมา มี 10 ตู ๆ

ละ 5 ระดับชั้น จํานวน 2 ตู 

ราคาชุดละ 150,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 5. ตูเหล็กขนาด 4 ลิ้นชัก 12,600  -  - กองพัสดุฯ

และการบริการของกองพัสดุฯ ขนาดไมนอยกวา 470 W x 620 E

(ตอ) x 1320s จํานวน 3 ตู

ราคาตูละ 4,200 บาท

6. ตุเหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 9,400 9,400 9,400

สําหรับเก็บเอกสาร ขนาด 4 ฟุต 

ราคาตูละ 4,700 บาท

 -ปงบประมาณ 2553 จํานวน 2 ตู

 -ปงบประมาณ 2554 จํานวน 2 ตู

 -ปงบประมาณ 2555 จํานวน 2 ตู

7. โตะทํางานเหล็ก ขนาดไมนอย 24,000  -  -

กวา 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ

4,800 บาท

8. เกาอี้ทํางาน แบบมีลอเลื่อน 5,000  -  -

มีพนักพิง มีที่พักแขนและ

ปรับความสูง - ต่ํา ได จํานวน 5 ตัว

ราคาตัวละ 1,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 9. โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร 15,000  -  - กองพัสดุฯ

และการบริการของกองพัสดุฯ ขนาดไมนอยกวา 60 x 120 x 70

(ตอ) เซจติเมตร จํานวน  5  ตัว 

ราคาตัวละ 3,000 บาท

10. เกาอี้สําหรับเจาหนาที่ 5,000  -  -

คอมพิวเตอร แบบมีลอเลื่อน 

มีพนักพิงไมมีที่พักแขน 

หมุนรอบตัวได จํานวน 5 ตัว 

ราคาตัวละ 1,000 บาท

11. เครื่องโทรสารแบบใช 18,000  -  -

กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครื่อง

ราคาเครื่องละ 18,000 บาท

12. เครื่องโทรศัพท จํานวน 15,000  -  -

10 เครื่อง ราคาเครื่องละ1,500 บาท

13. รถบบรทุกกระบะ (ดีเซล)  - 618,000  -

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1 คัน 

ราคาคันละ 618,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

26 เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร เพื่อใหมีวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 171,600  -  - กองการศึกษาฯ มีศักยภาพความ กองการศึกษาฯ

และการบริการของกองการศึกษาฯ เครื่องมือเครื่องใช เพียงพอในการ ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU) พรอมในการพัฒนาการศึกษาให

ปฏิบัติงานดานการศึกษาอยางมี ฉลากเบอร 5 พรอมติดตั้งระบบ บรรลุสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของ

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถใชงานได จํานวน 4 เครื่อง แผนพัฒนาดานบริหารการจัดการ

ราคาเครื่องละ 42,000 บาท

2. โตะทํางานเหล็กขนาด 4 ฟุต 43,200  -  -

จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 5,400 บาท

3. เกาอี้มีพนักพิง มีที่เทาแขน 14,400  -  -

ทําดวยหนังเทียม จํานวน 8 ตัว

ราคาตัวละ 1,800 บาท

4. ตูเหล็กทึบเก็บเอกสารขนาด 4 8,000  -  -

ชั้น 2 บาน

5. รถกระบะขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ 1,380,000  -  -

ตอนครึ่ง เครื่องยนตดีเซล 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ 

ขนาดไมต่ํากวา 2,400 ซีซี

จํานวน 2 คัน ๆ ละ 690,000 บาท
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6.4  แนวทางการพัฒนา  จัดหา/สรางปจจัยสนับสนุนในการบริหารงานขององคกร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหาร 6. โตะทํางานสําหรับผูบริหาร 21,000  -  - กองการศึกษาฯ

และการบริการของกองการศึกษาฯ ขนาด 5 ฟุต จํานวน 3 ตัว 

(ตอ) ราคาตัวละ 7,000 บาท

7. ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน 131,900  -  -

กองการศึกษา ขนาด 20.40 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 

6,465.69 / ตารางเมตร

8. เครื่องถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 50,000  -  -

3 มิติ (Visualizer) จํานวน 1 เครื่อง
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

7.1  แนวทางการพัฒนา   กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคการเมาไมขับเพื่อลดการ 1. เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการ สถานที่สําคัญในพื้นที่ 24 อําเภอ 20,000,000  20,000,000  20,000,000  1. ตอบสนองนโยบายของรัฐในการ กองชาง

เกิดอุบัติเหตุ ลดปญหาอุบัติเหตุ ดําเนินการในชวงกอนเทศกาลสําคัญ ลดปญหาอุบัติเหตุ

2. เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง เชน เทศกาลปใหม สงกรานต 2. ประชาชนตระหนักถึงอันตราย

อันตรายจากการเมาแลวขับ ลอยกระทง โดยดําเนินการ จากการเมาแลวขับ  

3. เพื่อลดปญหาการสูญเสียชีวิต  -จัดนิทรรศการ 3. ลดปญหาอุบัติเหตุและ

และทรัพยสิน  -จัดทําแผนปาย และแผนพับ การสูญเสียชีวิต

ประชาสัมพันธ

 -รถโฆษณาประชาสัมพันธเคลื่อนที่

2 รณรงคการปองกันน้ําทวมและ 1. เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ 1. จัดรณรงคและนิทรรศการตางฯ 5,000,000    5,000,000    5,000,000    1. ประชาชนนําความรูที่ไดรับ กองชาง

น้ําปาไหลหลาก การปองกันน้ําทวม ที่ใหความรูเกี่ยวกับการปองกัน ไปปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม

2. เพื่อปองกันน้ําทวมและน้ําปา น้ําทวม ทําใหปญหาน้ําทวมลดลง

ไหลหลาก 2. ควรจัดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ 2. สามารถปองกันน้ําทวมและน้ําปา

ใหความรูกับประชาชนตามอําเภอ ไหลหลากไดอีกทางหนึ่ง

ตาง ๆ เกี่ยวกับวิถีปองกันภัยน้ําทวม

25,000,000  25,000,000  25,000,000  

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดเจาะบอบาดาล 1. เพื่อชวยเหลือใหประชาชน 1. จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและ 4,500,000    4,500,000    4,500,000        1. ประชาชนไดมีน้ําสําหรับใช กองชาง

มีน้ําใชสําหรับการอุปโภค สารหลอลื่นตางๆ สําหรับใชกับ ในการอุปโภค บริโภค 

บริโภค งานขุดเจาะบอบาดาลของ 2. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 

2. เพื่อใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี องคการบริหารสวนจังหวัด เนื่องจากการมีน้ําที่สะอาดพอใช

ในการบริโภคน้ําสะอาด เชียงใหม 3. สามารถบรรเทาปญหาภัยแลง

3. เพื่อชวยบรรเทาภัยแลง 2. จัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับ 1,500,000    1,500,000    1,500,000        จากการขาดแคลนน้ํา

จากการขาดน้ําใชในการเกษตร งานบอบาดาล เชน ทอพีวีซี กาว

กรวด ฯลฯ 

3. จัดซื้อวัสดุสําหรับงานขุดเจาะ 450,000       450,000       450,000           

บอบาดาล เชน สารเบโทไนต ฯลฯ

2 กอสรางฝายน้ําลน เพื่อปองกันน้ําทวมและขาดแคลน ลําน้ําแมขาน เชื่อมระหวางตําบล  -  - 8,000,000        สามารถปองกันน้ําทวมและ กองชาง

แหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค สองแคว กับตําบลทาวังพราว การขาดแคลนน้ํา

และการเกษตร กวาง 80 เมตร สูง 2.60 เมตร

3 ขุดลอกและกอสรางพนังกันตลิ่ง เพื่อปองกันน้ําทวมและปองกัน ตําบลหนองปาครั่ง อําเภอเมือง 6,000,000 7,000,000 7,000,000 สามารถแกไขปญหาน้ําทวมและ กองชาง

เลียบลําน้ําคาว น้ํากัดเซาะตลิ่ง จังหวัดเชียงใหม (ระยะทาง ริมตลิ่งไดรับการปองกันการ

5,300 เมตร) กัดเซาะ

งบประมาณและที่มา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 กอสรางพนังกั้นน้ําคอนกรีต เพื่อปองกันน้ําทวมและขาดแคลน แมทาชาง บานทาววังคํา หมูที่ 1 1,220,000 1,220,000 1,220,000 สามารถปองกันน้ําทวมและ กองชาง

เสริมเหล็ก แหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคบริโภค ตําบลหางดง เชื่อมบานทาวบุญเรือง การขาดแคลนน้ํา

และการเกษตร ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง 

ดานบนหนา 0.15 เมตร

ดานลาง หนา 0.25 เมตร 

สูง 3.30 เมตรยาว 550 เมตร

5 แกมลิงบริเวณเหนือโครงการ 1. เพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัย ชลประทานแมแตง บานหวยปาหา 50,000,000 50,000,000 100,000,000 1. สามารถปองกัน บรรเทา แกไข กองชาง

สงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง น้ําทวม หมู 2 ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง ปญหาความความเดือดรอนของ

(ชลประทานแมแตง) 2. เพื่อพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําให จังหวัดเชียงใหม สรางแกมลิง ประชาชนจากภัยน้ําทวมจังหวัด

สามารถกักเก็บน้ําในปริมาณที่ เนื้อที่ประมาณ 700 ไร สามารถ เชียงใหม

มากขึ้น กักเก็บน้ําไดประมาณ 6 ลาน 2. เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง และ

3. เพื่อรองรับน้ําในฤดูฝนใหมีใช ลูกบาศกเมตร สรางเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม

ในฤดูแลง แกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา

63,670,000 64,670,000 122,670,000
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7.3  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนการแกไข 1. เพื่อสงเสริมการปองกันปญหา กลุมเยาวชน และกลุมประชาชน 5,000,000    5,000,000    5,000,000    1. ประชาชน/กลุมเปาหมายมี สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ยาเสพติด โดยการปรับทัศนคติ ทั่วไป โดยการจัดกิจกรรมตางๆ ทัศนคติที่ดีตอปญหาและพิษภัย

คานิยม ในทางสรางสรรค หรือการพัฒนา ยาเสพติดสงผลใหปญหายาเสพติด

2. เพื่อใหชุมชนมีมาตรการ ชุมชนเขมแข็ง ลดลง

ในการปองกันยาเสพติด 2. ผูติดยาเสพติดมีจํานวนลดลง

3. เพื่อสงเสริมการปองกันยาเสพติด 3. หมูบาน ชุมชน และสังคม

โดยการใหความรู มีความเขมแข็ง

4. เพื่อสนับสนุนการบําบัด 4. ประชาชนรูถึงพิษภัยของ

ผูติดยาเสพติด ยาเสพติด

5. ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัด

งบประมาณและที่มา
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7.3  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

2 พัฒนากิจกรรมชมรม 1. เพื่อสงเสริมสนับสนุนและ สมาชิกชมรม To be  number one 1,200,000 - - 1. เครื่อขาย To be  number one สํานักปลัดฯ

To be number one จังหวัดเชียงใหม ประสานการดําเนินงานของคณะ ในชุมชน สถานประกอบการและใน ในชุมชน สถานประกอบการและ รวมกับ

กรรมการฯ To be  number one สถานศึกษาทุกระดับในจังหวัด ในสถานศึกษาและเครือขายระดับ คณะกรรมการ

ระดับจังหวัด เชียงใหม จังหวัด ดําเนินการ

2. เพื่อสงเสริมและพัฒนางาน 2. เกิดการสรางกระแสในการปองกัน รณรงคปองกัน

To be  number one จังหวัดเชียงใหม และแกไขปญหายาเสพติด และแกไข

ใหเกิดการบูรณาการและขยายการ อยางยั่งยืน ปญหายาเสพติด

ดําเนินกิจกรรม To be  number one 3. เกิดแนวคิดในการสรางสรรค

ระดับอําเภอ กิจกรรมใหแกเยาวชนในทุกพื้นที่

3. เพื่อสงเสริม สรางกระแส 4. เกิดการมีสวนรวมและบูรณาการ

ปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไข ในการดําเนินงาน To be  number one

ปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชนเสี่ยง ทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม

และกลุมเยาวชนที่เคยผาน

การบําบัดรักษายาเสพติด

4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเครือขาย

แกนนํา To be  number one
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7.3  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

3 พัฒนาอาชีพของชุมชนบนพื้นที่สูง 1. เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงมี พื้นที่หมูบานเปาหมายที่มีปญหา 4,000,000 - - 1. สนองตอนโยบายสําคัญเรงดวน สํานักปลัดฯ

เพื่อทดแทนการปลูกพืชเสพติด ทางเลือกในการประกอบอาชีพ การปลูกฝนซ้ําซาก จํานวน ของรัฐบาลในการมุงลดหรือขจัด รวมกับ

ที่เหมาะสมทดแทน 8  หมูบาน ไดแก พื้นที่ปลูกฝนใหหมดไป ศตส.จ.ชม.

2. เพื่อใหชุมชนบนพื้นที่สูงได 1. อําเภออมกอย จํานวน 4 หมูบาน 2. ชุมชนและราษฎรมีอาชีพที่

ตระหนักถึงปญหาและพิษภัย 2. อําเภอเชียงดาว จํานวน 2 หมูบาน สุจริตและรายไดที่มั่นคง สามารถ

จากการปลูกพืชเสพติดและ 3. อําเภอไชยปราการ เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได

ยาเสพติด จํานวน 1 หมูบาน 3. ทรัพยากรธรรมชาติและ

3. เพื่อใหชุมชนเกิดการรวมกลุม 4. อําเภอแมแตง จํานวน 1 หมูบาน สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูดูแล

และทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา มิใหมีการบุกรุกแผวถาง

คุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็ง เพื่อการปลูกฝนโดยชุมชน

ใหกับชุมชน 4. การบูรณาการพัฒนาชุมชน

4. เพื่อฟนฟูและอนุรักษทรัพยากร บนพื้นที่สูงในการควบคุมพื้นที่

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ ปลูกฝนใหลดนอยลงหรือ

ซึ่งเกิดจากการบุกรุกแผวถางปา หมดสิ้นไป

เพื่อการปลูกพืชเสพติด
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7.3  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 กิจกรรมบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการปองกัน กลุมผูเสพยาเสพติด กลุมเสี่ยง 1,032,900 - - 1. การบูรณาการปองกันและแกไข สํานักปลัดฯ

ผูเสพยาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติดตาม ตอการเสพยาเสพติด จํานวน 3 รุน ปญหายาเสพติดระดับพื้นที่อยาง รวมกับ

"วิทยาลัยลูกผูชายเชียงใหม" นโยบายของรัฐบาล จากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม มีประสิทธิภาพตามนโยบาย ที่ทําการ

2. เพื่อใหการบําบัดฟนฟู รัฐบาล ปกครอง

สมรรถภาพผูเสพยาเสพติด 2. ผูเสพยาเสพติดมีสถานที่ จังหวัดเชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมเปนแบบครบวงจร ในการบําบัดฟนฟูใกลภูมิลําเนา

3. เพื่อฟนฟูสมรรถภาพรางกาย 3. ผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ

และจิตใจ รวมทั้งปฏิบัติการ มีจิตใจที่เขมแข็งไมหวนกลับไป

ดานจิตวิทยาตอผูเสพยาเสพติด เสพยาซ้ําอีก สามารถกลับตัว

ใหมีรางกายที่แข็งแรง สมบูรณ เปนคนดีอยูรวมกับสังคมได

4. เพื่อฝกอบรมวิชาชีพและสงเสริม 4. ผูเสพยาเสพติดที่ผานการบําบัด

การมีรายไดใหแกผูเขารับการบําบัดฯ ฟนฟูสามารถสรางโอกาสใหกับ

เมื่อผานการบําบัดฟนฟูแลวมีอาชีพ ตนเองและเปนที่ยอมรับของสังคม

ที่มั่นคง และมีความสํานึกที่ดีตอชุมชนและ

ประเทศชาติ
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7.3  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขปญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

5 สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน 1. เพื่อขับเคลื่อนกลไกการปองกัน เยาวชน ประชาชน หนวยงานตางๆ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. สามารถขับเคลื่อนกลไก สํานักปลัดฯ

ตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกันปญหา และแกไขปญหายาเสพติดตาม ในจังหวัดเชียงใหม การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติด นโยบายรัฐบาล ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล

2. เพื่อลดปญหายาเสพติดใน 2. ปญหายาเสพติดในจังหวัด

จังหวัดเชียงใหม เชียงใหมลดลง

3. เพื่อขจัดความเดือดรอนของ 3. เกิดการบูรณาการเกี่ยวกับ

ประชาชนเกี่ยวกับปญหายาเสพติด การแกไขปญหายาเสพติดใน

ในระดับจังหวัด ระดับตาง ๆ ทั้งหนวยงานภาครัฐ

4. เพื่อเกิดการบูรณาการ เอกชน และประชาชน ตาม

การดําเนินการเกี่ยวกับการแกไข ยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน

ปญหายาเสพติดรวมกับหนวยงาน

ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชนตามยุทธศาสตร 5 รั้ว

ปองกัน
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชาสัมพันธฝายบรรเทา เพื่อประชาสัมพันธ เพิ่มความรู 1. ปายธงขนาด 60 x 1.2 เมตร 40,000 40,000 40,000 บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของ กองชาง

สาธารณภัยและสิ่งแวดลอม งานดานการบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20 ชุดๆละ 2,000 บาท กับงาน อปพร. สามารถนําความรู

และสิ่งแวดลอมใหบุคลากรของ 2. ปานแสตน ขนาด 80 x 2.00 เมตร 94,000 94,000 94,000 มาประยุกตใชงานไดอยางถูกตอง

หนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน อปพร. จํานวน 20 ชุดๆละ 4,700 บาท และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. จัดทําคูมือจํานวน 200,000 เลมๆ 800,000 800,000 800,000

ละ 20 บาท

2 ฝกอบรมหลักสูตรการระงับ เพื่อใหเจาหนาที่มีความรู เจาหนาที่ขององคการบริหารสวน 300,000 - - เจาหนาที่สามารถนําความรู กองชาง

เพลิงไหมขั้นตน ความเขาใจและสามารถระงับ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 รุน ไปใชในการระงับเหตุเพลิงไหม

เหตุเพลิงไหมขั้นตนไดอยางมี รุนละ 30 คน ขั้นตนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

3 ฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมทบทวน เพื่อใหเจาหนาไดรับการฝกฝน หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบ 120,000 120,000 120,000 เจาหนาที่มีความพรอมในการ กองชาง

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทบทวน งานปองกันและบรรเทา และเจาหนาที่ฝายบรรเทา ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมี

ประจําเดือน สาธารณภัย เตรียมความพรอม สาธารณภัย กองชาง จํานวน 80 คน ประสิทธิภาพ

สําหรับการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 24 ครั้ง (เดือนละ 2 ครั้ง )

งบประมาณและที่มา
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

4 อบรมหลักสูตรฝกซอมแผน เพื่อใหเจาหนาที่มีความพรอม หัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบและ 100,000 100,000 100,000 เจาหนาที่มีความพรอมในการ กองชาง

ประจําป ดานบรรเทาสาธารณภัย ในการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่ฝายบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบ

(เหตุเพลิงไหม อุบัติเหตุทางถนน เกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม อุบัติเหตุ กองชาง จํานวน 80 คน ตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ

และสารเคมี เหตุโคลนถลม ตาง ๆ

น้ําทวม)

5 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรเทา 1. ชุดอุปกรณดําน้ําชุดใหญ - 244,800 - ทําใหการปฏิบัติหนาที่ในดานการ กองชาง

การบริการดานปองกันและ สาธารณภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมถังขนาด 3,000 psi และ บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

บรรเทาสาธารณภัย ในทุกดาน กระเปาใสอุปกรณชุดดําน้ํา จํานวน มากยิ่งขึ้น

4 ชุด ๆ ละ 61,200 บาท

2. เบาะลมชวยชีวิตในที่สูง พรอม 503,200 - -

อุปกรณ  จํานวน 1 ชุด

ราคาชุดละ 503,200 บาท

3. อุปกรณวิทยุโมบายสําหรับ 240,000 480,000 312,000

ภายในรถยนตพรอมอุปกรณ

จํานวน 43 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท

(ราคามาตรฐานครุภัณฑ)
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 4. อุปกรณชวยการมองเห็นในที่มืด - 1,080,000 - กองชาง

การบริการดานปองกันและ /(ควันไฟ) จํานวน 1 ตัว

บรรเทาสาธารณภัย

(ตอ) 5. รถพยาบาล (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ลอ 850,000 850,000 850,000

แบบมีชองวางดานหลังคนขับ

พรอมอุปกรณกูชีพ จํานวน 3 คัน

ราคาคันละ 850,000 บาท

6. อุปกรณวัดออกซิเจนสวนบุคคล - 117,000 -

จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 23,400 บาท

7. ไซเรนฉุกเฉินจํานวน 1 ชุด 2,500 - -

8. เครื่องดูดควันเปาลมชนิด หาบ - 273,600 273,600

หาม ขนาดมาตรฐานพรอมอุปกรณ

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 273,600 บาท

9. หองทดลองสําหรับฝกปองกัน

สถานการณตางๆ ไดแก

 - ตูเพลิงไหม จํานวน 1 ตู 360,000 - -

 - ตูหมอกควัน จํานวน 1 ตู 345,600 - -

 - ตูแกส จํานวน 1 ตู 396,000 - -

 - จัดทําหอโรยตัวสูง 34 ฟุต 1 ชุด 360,000 - -
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 10. น้ํามันเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองชาง

การบริการดานปองกันและ ตางๆ สําหรับใชกับยานพาหนะของ

บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ตอ) และเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ

11. เครื่องสูบน้ําชนิดหาบหาม 561,600 561,600 561,600

พรอมอุปกรณ จํานวน 3 ชุด

ราคาชุดละ 561,600  บาท

12. ชุดตรวจวัดสารเคมีพรอม  -  - 345,600

อุปกรณ จํานวน 1 ชุด

13. อุปกรณเครื่องมือปองกันการตก 2,880,000  -  - 

พรอมอุปกรณกูภัยเคลื่อนยายใน

ที่สูง จํานวน 1 ชุด

14. เครื่องตัดถางชนิดสะพายหลัง  - 360,000  - 

(ไฮครอลิค) พรอมอุปกรณ

15. สายสูบน้ําพรอมอุปกรณ 43,200 21,600 10,800

จํานวน 7 เสน ๆ ละ 10,800 บาท
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 16. อุปกรณดูดซับแบบเคลื่อนที่ 205,000 205,000 205,000 กองชาง

การบริการดานปองกันและ สําหรับกรณีฉุกเฉิน จํานวน 15 ชุด

บรรเทาสาธารณภัย ราคาชุดละ 41,000 บาท

(ตอ)

17. สายดับเพลิง 1.5 นิ้ว 132,000  - 132,000

จํานวน 40 เสน ๆ ละ 6,600 บาท

18. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 180,000  - 180,000

จํานวน 40 เสน ๆ ละ 9,000 บาท

19. เครื่องชวยหายใจชนิดถังอัด 592,500 592,500 1,185,000

อากาศ scba พรอมวิทยุสื่อสารและ

อุปกรณ จํานวน 20 ชุดๆละ

ราคาชุดละ 118,500 บาท

20. อุปกรณถังสํารอง scba อัดอากาศ 180,000 180,000 360,000

จํานวน 20 ชุด ๆ ละ 36,000 บาท

21. เครื่องอัดอากาศกําลังดันสูง 587,500 587,500 587,500

ชนิ 3 STAGE จํานวน 3 เครื่อง

ราคาเครื่อง 587,500 บาท
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 22. รถดับเพลิงระบบน้ําผสมโฟม 14,400,000  -  - กองชาง

การบริการดานปองกันและ ขนาด 10,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

บรรเทาสาธารณภัย ราคาคันละ 14,400,000 บาท

(ตอ) 23. ชุดกูภัยเคมี LEVEL  A  - 288,000 288,000

(ครบชุด) จํานวน 8 ชุด

ราคาชุดละ 72,000 บาท

24. ชุดกูภัยเคมี LEVEL  B  - 93,600 93,600

(ครบชุด) จํานวน 20 ชุด

ราคาชุดละ 9,360 บาท

25. ชุดกูภัยเคมี LEVEL  C  - 57,600 57,600

(ครบชุด) จํานวน 20 ชุด

ราคาชุดละ 5,760 บาท

26. วัสดุ เครื่องมืออุปกรณที่ใชใน 1,500,000 1,500,000 1,500,000

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เชน สายสงน้ําแรงดันสูง รองเทา

ชุดกันฝน หมวกนิรภัย ถุงมือขอตอ

ขนาดตางๆ ฯลฯ

27. จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 1,980,000 1,980,000 1,980,000

บรรจุไมนอยกวา6,000 ลิตร 

จํานวน 3 คัน

ราคาคันละ 1,980,000 บาท
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและ 28. รถสุขาเคลื่อนที่ชนิด 6 ลอ 14,000,000  -  - กองชาง

การบริการดานปองกันและ มีหองน้ํา 10 หอง โถปสสาวะ 6 โถ

บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 2 คันๆ ละ 7,000,000 บาท

(ตอ)

29. เครื่องสํารองไฟฟาฉุกฉิน 4,350,000 5,220,000 6,960,000

พรอมอุปกรณ (Balloon Light)

จํานวน 38 เครื่อง ๆ ละ 435,000 บาท

30. รถบรรทุกขนาดไมนอยกวา 1,647,000 - -

 2 ตัน ชนิด 4 ลอ จํานวน 2 คัน 

ราคาคันละ 823,500 บาท

6 ประชุมชี้แจงมอบนโยบายพิธี เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติอาสาสมัคร สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย อปพร. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สมาชิกชาว (อปพร.)  จังหวัด กองชาง

สวนสนามประจําปใหแกวัน อปพร. ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5,000 บาท เชียงใหม ไดรับการยกยองและ

และเพื่อเผยแพรความดีใหปรากฏ เชิดชูมีขวัญกําลังใจในการชวยเหลือ

แกประชาชนโดยทั่วไปใหรับรูถึง งานภาครัฐตางๆสงผลใหลด

ความเสียสละและความรับผิดชอบ การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

ตอสังคมของ อปพร.

7 ฝกอบรมการจัดการในภาวะวิกฤต เพื่อใหเจาหนาที่องคกรปกครอง เจาหนาที่องคกรปกครองสวน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 เจาหนาที่องคกรปกครองสวน กองชาง

ของเจาหนาที่งานปองกันและ สวนทองถิ่นไดรับความรูในดาน ทองถิ่นในพื้นที่แตละอําเภอ ทองถิ่นไดรับความรูในดานการ

บรรเทาสาธารณภัยองคกร การปองกันและบรรเทาสาธารณ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปกครองสวนทองถิ่น ในภาวะวิกฤต ในภาวะวิกฤติ
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

8 ฝกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถลม เพื่อใหชุมชนมีการแจงเตือนภัย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมี กองชาง

(มิสเตอรเตือนภัย) และเฝาระวังสาธารณภัยตางๆ (ตามแบบสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยของ ความรูและสามารถจัดทําแผนที่จะ

ของชุมชนเอง เพื่อลดผลกระทบ องคกรปกครองสวนทองถิ่น) เฝาระวังการแจงเตือนในพื้นที่

ที่เกิดขึ้นกับชุมชน 892 หมูบาน จํานวน 1,784 คน เสี่ยงภัยแกชุมชน

หมูบานละ 2  คน 

(คงคางอีก 313 หมูบาน 626 คน)

9 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สมัคร ประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม 5,040,000 5,040,000 5,040,000 ประชาชนมีความรูความเขาใจ กองชาง

ฝายพลเรือน อปพร. เขารับการฝกอบรมเปนสมาชิก จํานวน 24 อําเภอๆละ 100 คน สถานการณของสาธารณภัย ใน

อปพร. มีความรูเรื่องสาธารณภัย รวมฝกอบรมปละ 2,400 คน รูปแบบตางๆและสามารถบริหาร

และการปองกัน แกไขปญหาใน จัดการขณะเกิดภัยไดในระดับหนึ่ง

การชวยเหลือผูประสบภัย กอนจะเขาไปชวยเหลือ

10 สงเสริมสวัสดิการพนักงานดับเพลิง 1. เพื่อเปนสวัสดิการใหขาราชการ ขาราชการและลูกจางในฝายบรรเทา สามารถสรางขวัญกําลังใจให กองชาง

พนักงานดับเพลิง สาธารณภัยฯ จํานวน 85 คน ผูปฏิบัติหนาที่ในการปฏิบัติงาน

2. เพื่อใหขาราชการและพนักงาน โดยจัดซื้อ

ดับเพลิงมีเครื่องแบบที่เหมาะสม  - ชุดฝกพรอมเครื่องหมาย 313,800  -  - 

เปนรูปแบบเดียวกันระหวาง  - ชุดปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัย 93,500  -  -

การปฏิบัติหนาที่ พรอมติดแถบสะทอนแสงและ

เครื่องหมาย
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7.4  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

11 รณรงคการตานภัยหนาว เพื่อจัดหาอุปกรณปองกันภัยหนาว 1. จัดหาเสื้ออําเภอละ 500 ตัวๆละ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สามารถบรรเทาปญหาภัยหนาว กองชาง

บรรเทาทุกขผูประสบภัยหนาว 150 บาท จํานวน 24 อําเภอ และลดปญหาการสูญเสียชีวิต

2. จัดหาผาหมใหอําเภอละ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จากภัยหนาว

1,000 ผืนๆละ 250 บาท จํานวน

24 อําเภอ 

12 ปองกันบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่ 1. เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณ 1. จัดเตรียม จัดหาวัสดุอุปกรณ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. สามารถปองกันและบรรเทา กองชาง

จังหวัดเชียงใหม ภัยใหแกประชาชนในเขตพื้นที่ เครื่องมือ เครื่องใชในการสนับสนุน สาธารณภัยใหแกประชาชนในพื้น

อําเภอตางๆทั้งกอนเกิดเหตุ การปฏิบัติงานใหเพียงพอ ที่อําเภอตางๆ ทั้งกอนเกิดเหตุ

ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ 2. ชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ

2. เพื่อชวยเหลือและสนับสนุน 3. ปรับปรุงซอมแซมสาธารณูปโภค ไดทันตอเหตุการณ

การปฏิบัติงานของศูนยปองกันและ สาธารณูปการที่ไดรับผลกระทบ 2. สามารถชวยเหลือและสนับสนุน

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 4. รณรงคประชาสัมพันธให การปฏิบัติงานของศูนยปองกันและ

ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

พลเรือนขององคกรปกครองสวน ปญหาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

ทองถิ่นในอําเภอตาง ๆ 5. สนับสนุนการดําเนินการกิจกรรม พลเรือนของ อปท.อําเภอตางๆ 

สวนราชการองคกรตางๆ ในการปองกันและบรรเทา สวนราชการองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ

ที่เกี่ยวของ สาธารณภัยของกลุมอาสาสมัคร

ในดานตางๆ

6. ปฏิบัติงานดานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบ

กฏหมายที่เกี่ยวของ
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 : พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 2 12,280,800 3 33,388,000 4 41,200,000 9 86,868,800

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ 60 354,651,500 123 834,320,300 101 707,553,400 284 1,896,525,200

62 366,932,300 126 867,708,300 105 748,753,400 293 1,983,394,000

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม  -  -  -  - 1 2,300,000 1 2,300,000

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 : สงเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการกระจาย 1 310,000  -  -  -  - 1 310,000

สินคาผลิตภัณฑชุมชน

3.   แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 : การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและ  -  - 1 25,000,000 1 25,000,000 2 50,000,000

 การสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

4.   แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 : สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยวการประชาสัมพันธ 9 12,500,000  -  -  -  - 9 12,500,000

เชิงรุกและการตลาด

5.   แนวทางการพัฒนาที่ 2.10 : ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทาง 5 18,860,000 9 43,860,400 6 59,940,700 20 122,661,100

การทองเที่ยว

15 31,670,000 10 68,860,400 8 87,240,700 33 187,771,100

บัญชีสรุปโครงการเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ยุทธศาสตร
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป

รวม

รวม
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

3. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 : การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร  -  - 1 5,860,000 1 3,000,000 2 8,860,000

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 2,500,000 2 28,000,000  -  - 3 30,500,000

1 2,500,000 3 33,860,000 1 3,000,000 5 39,360,000

4.  ยุทธศาสตรดานศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 : การจัดการองคความรู 2 6,000,000  -  - 1 1,000,000 3 7,000,000

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 : การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 1 100,000  -  -  -  - 1 100,000

3 6,100,000  -  - 1 1,000,000 4 7,100,000

5. ยุทธศาสตรดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 : การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 3 13,778,200 7 23,900,000 3 35,561,200 13 73,239,400

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 5.7 : การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน  -  -  -  - 1 10,000,000 1 10,000,000

3 13,778,200 7 23,900,000 4 45,561,200 14 83,239,400

7. ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน  สังคม 

1.   แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 : กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนใน  -  -  -  - 1 1,000,000 1 1,000,000

การปองกันบรรเทาสาธารณภัย

2.   แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 14 201,521,800 14 45,801,900 24 558,382,300 52 805,706,000

3.   แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 : เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษา 1 500,000  -  -  -  - 1 500,000

ความสงบปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัย แกชุมชน/ทองถิ่น

15 202,021,800 14 45,801,900 25 559,382,300 54 807,206,000

99 623,002,300 160 1,040,130,600 144 1,444,937,600 403 3,108,070,500

ยุทธศาสตร
ป 2553 ป 2554 ป 2555 รวม  3  ป

รวม

รวม

รวม

รวม

รวมทั้งสิ้น
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีน้ําใช บานดอนชัยใต หมู 2 ตําบลแมอาย - - 7,700,000 ปะชาชนมีน้ําใชเอยางเพียงพอ กองชาง

แมแหลงหลวง ในฤดูแลง อําเภอแมอาย พื้นที่ 100 ไร ในฤดูแลง อบจ.ชม.

ความลึกเฉลี่ย 1 เมตร (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอแมอาย)

2 กอสรางประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใช ประปาผิวดิน 9,580,800 - - ประชาชนอําเภอไชยปราการ กองชาง 

ขนาดใหญ อําเภอไชยปราการ อุปโภคบริโภค มีน้ําใชอุปโภคบริโภค อบจ.ชม.

และการเกษตรอยางเพียงพอ (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอไชยปราการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

    1.2   แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่ ระหวางเทศบาลตําบลเมืองงาย กับ 2,700,000 - - ประชาชนมีน้ําใชในฤดูแลง กองชาง 

เสริมเหล็กรูปปากระฆัง สาธารณะใหกักเก็บน้ํา และแกไข เทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา(เหมืองกิ่ว) ลดความเสี่ยงจากปญหาภัยแลง อบจ.ชม.

 ปญหาการขาดแคลนน้ํา ระยะทางยาว 3,000 เมตร (โครงการ

ทองรางกวาง 2 เมตร หนา 0.10 เมตร เกินศักยภาพ

สูง 1 - 2.5 เมตร อําเภอเชียงดาว)

4 ขุดลอกรอบอางเก็บน้ํา เพื่อใหพื้นที่การรองรับน้ํา ระยะทางยาว 1,600 เมตร กวางเฉลี่ย - 2,888,000 - ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง 

หวยแมงาย เพิ่มมากขึ้น  3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร อยางเพียงพอ อบจ.ชม.

(โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอเชียงดาว)

5 กอสรางอางเก็บน้ํา ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร อางเก็บน้ําหวยแมแฝก หมูที่ 7,10 - 30,000,000    30,000,000    ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

ปองกันปญหาภัยแลง ตําบลแฝกใหม และเพิ่มประสิทธิภาพในการ อบจ.ชม.

60,000,000 บริหารจัดการน้ํา (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสันทราย)

    1.2   แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะ  เพื่อลดการตื้นเขินของลําเหมือง เขตติดตอตําบลเชิงดอย-ปาลาน- - 500,000 - ประชาชนมีน้ําใชเพื่อการเกษตร กองชาง

เพื่อการเกษตร สงาบาน-ตลาดขวัญ อําเภอดอยสะเก็ด อยางเพียงพอ อบจ.ชม.

ขุดลอกลําเหมืองปาดูความยาวรวม (โครงการ

4 กิโลเมตร (เขตติดตอตําบล เกินศักยภาพ

ตลาดขวัญ)ขุดลอกลําเหมืองงา  ความ อําเภอดอยสะเก็ด)

ยาวรวม 5 กิโลเมตร(เขตติดตอตําบล

เชิงดอย)

7 กอสรางประตูระบบสงน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และ หมูที่ 8 ตําบลแมแฝกใหม หมูที่ 7 - - 2,500,000 ประชาชนมีน้ําใชในฤดูแลง กองชาง

พรอมปรับภูมิทัศน ระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก ตําบลหนองหาร และปองกันอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก อบจ.ชม.

(โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสันทราย)

8 ปรับปรุงอางเก็บน้ํา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลน 1. ทําการขุดลอกอางเก็บน้ําหวยแมตาด - - 1,000,000 ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

หวยแมตาด น้ําใชในการเกษตรฤดูแลง หมู 1 ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง อยางเพียงพอ อบจ.ชม.

มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร และพื้นที่ (โครงการ

ที่ไดรับประโยชน ประมาณ 725 ไร เกินศักยภาพ

2. ทําการกอสรางอาคารสงน้ํา อําเภอสันกําแพง)

อางเก็บน้ํา หวยแมตาด

    1.2   แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันปอธง หมู 2 ตําบลสันตนหมื้อ 1,200,000       -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมา กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานปาแดด หมู 2 ตําบลบานหลวง ไดสะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

     ไดสะดวก อําเภอแมอาย กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมอาย)

2 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานฮองหาหลวง หมู 5 ตําบลแมนาวาง  - 18,000,000 18,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานสันหาง หมู 3 ตําบลบานหลวง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

36,000,000     ไดสะดวก อําเภอแมอาย ขนาดผิวจราจร กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

   3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  ยาว 12.2 กิโลเมตรไหลทางขางละ เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 0.9 เมตร อําเภอแมอาย)

3 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 1. กอสรางถนนลาดยางขนาดความกวาง - 30,000,000 29,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

บานผาใต หมู 12 ตําบลทาตอน 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา 8 เมตร ยาว 13,000 เมตร พรอมไหลทาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม     ไดสะดวก 2. กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

เชื่อมบานผาขวาง ตําบลแมยาว 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต กวาง 8 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 1 แหง เกินศักยภาพ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย     ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 3. กอสรางสะพานกวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร อําเภอแมอาย)

59,000,000                                    จํานวน 1 แทง พรอมวางทอคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด 1 เมตร จํานวน 156 ทอน

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 360 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายพระเจาพรหมมหาราช หมูที่ 9 - 11,000,000      - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานปาแดงอภิวัฒน ตําบลบานหลวง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เชื่อมบานใหมกองทราย ตําบลสันตนหมื้อ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอแมอาย ผิวจราจรกวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

     ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  ยาว 7 กิโลเมตร  ไหลทางขางละ 1 เมตร อําเภอแมอาย)

5 ปรับปรุงซอมแซมขยายผิวถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 7 บานทามะแกง ตําบลทาตอน  -  - 4,998,000        ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม เชื่อม สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานแมสลัก ตําบลหวยชมภู อําเภอเมือง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  จังหวัดเชียงราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 1     หมู 7 บานทามะแกง ถึง หมู 8 อําเภอแมอาย)

 บานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน

 อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

 ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,700 เมตร

ชวงที่ 2 หมูที่ 8 บานใหมหมอกจาม

 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย 

จังหวัดเชียงใหม  เชื่อมบานแมสลัก

 ตําบลหวยชมพู อําเภอเมือง

 จังหวัดเชียงราย ผิวจราจรกวาง 8 เมตร 

ยาว 3,000 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานฮางต่ํา หมู 4 ตําบลแมนาวาง เชื่อมบาน  - 20,000,000      ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ปาบง หมู 6 เทศบาลตําบลแมอาย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอแมอาย กวาง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมอาย)

7 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานสันหนองเขียวหมู 13 ตําบลสันทราย - 4,500,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  เชื่อมบานสันปาสัก หมู 12 ตําบลแมสูน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอฝาง ขนาดกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 1,250 เมตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

8 กอสรางถนนลาดยาง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

จากหมู 5 ตําบลแมขา ถึง หมู 14 - 5,000,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา
ตําบลแมงอน ขนาดกวาง 6 เมตร

สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
ยาว 2,000 เมตร

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 362 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เสนทางบานเปยงกอก หมูที่ 6 - หมูที่ 10  - 8,000,000 7,600,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แบบเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเวียง อําเภอฝาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทาง 4,000 เมตร ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

10 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานหนองยาว - บานเวียงหวาย - 6,500,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอฝาง  ขนาดกวาง 6 เมตร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 2,730 เมตร ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

11 ปรับปรุงขยายสะพาน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอระหวาง หมู 1 ชุมชนสันตนแหน - 5,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

คอนกรีตเสริมเหลก็ 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงหมู 11 บานหนองออม ตําบลแมขา สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

ขามลําน้ําฝาง     ไดสะดวก อําเภอฝาง กวาง 7  เมตร ยาว 24  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร - 2,700,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ทางเทากวาง 1.50 เมตร ขามลําน้ําฝาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เชื่อมระหวาง หมู 7 บานโปงนก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลแมคะ กับ หมู 1 บานแมสูนหลวง ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลแมสนู อําเภอฝาง อําเภอฝาง)

13 ซอมสรางถนนผิวเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานหนองเตา หมูที่ 10 - 15,000,000 15,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลมอนปน - บานคุม หมูที่ 5 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

30,000,000     ไดสะดวก ตําบลแมงอน อําเภอฝาง กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 12,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  72,000 ตารางเมตร อําเภอฝาง)

14 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานหวยงูใน หมู 5 ตําบลสันทราย - 10,440,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  เชื่อมบานมอนปนใต หมูที่ 12 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก  อําเภอฝาง  กวาง 6  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  ยาว 2,300 เมตร ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 364 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เชื่อมระหวางหมู 6 ตําบลแมขา อําเภอฝาง - 5,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงหมู 5 ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

16 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เสนทางบานทาหัด หมูที่ 4 - หมูที่ 10 - 6,000,000 6,870,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แบบเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลมอนปน อําเภอฝาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

12,870,000     ไดสะดวก ขนาดผิวจราจรกวาง 6  เมตร ระยะทาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต 3,300 เมตร เสนทางจากหมูที่ 4 ตําบล ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว โปงน้ํารอน ถึง หมูที่ 10 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง)

อําเภอฝาง 

17 ปรับปรุงขยายสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ซอย 21 ขามลําน้ําฝาง เชื่อมตอระหวาง  - 5,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 5(ชุมชนประชารวมใจ) ถึง หมู 10 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก (บานใหมหลายฝาง) ตําบลแมขา ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอฝาง กวาง 7  เมตร ยาว 30 เมตร ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 365 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

18 กอสรางถนนลาดยางเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอหมูที่ 13 บานหวยบอน ตําบลเวียง  -  -
2,375,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอฝาง  ถึง บานสันปาขา ตําบลแมสาว สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอแมอาย กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทาง 0.95 กิโลเมตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
รวมพื้นที่ผิวจราจร 4,750 ตารางเมตร

อําเภอฝาง)

19 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  จุดเริ่มตนตั้งแตหมู 15 ผานหมู 11  - 5,000,000        
5,000,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  ตําบลแมคะ เชื่อม หมู 11 ตําบลแมขา สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

10,000,000
    ไดสะดวก  อําเภอฝาง ขนาดกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  ยาว 7,000 เมตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

20 กอสรางสะพานศรีดอนชัย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กวาง 7 เมตร ยาว 16 เมตร  -  -
2,000,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ทางเทาขางละ 1 เมตร ตั้งอยูหมูที่ 4  สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลเวียง ในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ติดตอกับหมูที่ 4  ตําบลเวียง
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
เขตองคการบริหารสวนตําบลเวียง 

อําเภอฝาง)

อําเภอฝาง

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 366 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

21 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง จากหมู 11 - 10 - 8  ตําบลแมขา  - 8,000,000        
8,250,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

16,250,000
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  อําเภอฝาง ถึง หมู 2  ตําบลแมทะลบ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก  อ.ไชยปราการ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขนาดความกวางของผิวจราจร 6  เมตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ความยาว 6,200 เมตร

อําเภอฝาง)

22 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขนาดผิวจราจรกวาง 6  เมตร ระยะทาง  -  -
11,700,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

แบบเคปซีล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา 3,000 เมตร  จากบานหนองพนัง หมูที่  1 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

11,700,000
    ไดสะดวก ตําบลโปงน้ํารอน ถึง บานสันปายาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมูที่ 10 ตําบลเวียง อําเภอฝาง
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

23 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ซอย 23 ขามแมน้ําฝาง เชื่อมตอระหวาง  -  -
6,000,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 5(ชุมชนประชารวมใจ) ถึง หมู 6 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก  (บานหลายฝาง) ตําบลแมขา อําเภอฝาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขนาดกวาง 7  เมตร ยาว 30 มตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอฝาง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 ซอมผิวถนนลาดยางเคปซีล 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 17  -
8,000,000 8,000,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  บานใหมคลองนอย ตําบลเวียง อําเภอฝาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

16,000,000
    ไดสะดวก ถึงหมูที่ 9 บานปาแดง ตําบลบานหลวง อําเภอ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต แมอายกวาง 6 เมตร พรอมขยายไหลทาง
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ขางละ 1 เมตร ระยะทาง 5.40 กิโลเมตร

อําเภอฝาง)

25 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กวาง 7 เมตร ยาว 2.250 กิโลเมตร  -  -
4,500,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมระหวางบานหนองฮาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมู 10 ตําบลแมคะ กับ บานปางสัก หมู 2 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลแมสูน อําเภอฝาง
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
 - กอสรางสะพานขนาดกวาง 7 เมตร  -  -

2,500,000 อําเภอฝาง)

   ยาว 30 เมตร ทางเทากวาง 0.50 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 367 -



 - 368 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 ถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอระหวางหมู 7  ตําบลเวียง  กับ หมู 9  -  -
2,700,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเวียง อําเภอฝาง  (เชื่อมระหวาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก องคการบริหารสวนตําบลเวียงกับเทศบาล ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
(โครงการเกิน

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลเวียงฝาง) กวาง 6 เมตร
ศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ระยะทาง 0.90 กิโลเมตร 

อําเภอฝาง)

พื้นที่จราจร 5,400 ตารางเมตร

27 ซอมสรางผิวทางแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหนองปาซาง หมู 8  -  - 1,184,300 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลศรีดงเย็น - บานแมทะลบ สะดวกปลอดภัยและสามารถ
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมู 1 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ ขนสงผลผลิตทางการเกษตรได (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขนาดความกวางเฉลี่ย 3.80 เมตร รวดเร็วยิ่งขึ้น เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ยาว 695 เมตร รวมพื้นที่ใชสอยกวา 2,641 อําเภอไชยปราการ)

ตารางเมตร

28 เทฝารางระบายน้ําคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายหลัก เชื่อมเขตเทศบาลตําบล 1,000,000  -  -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ไชยปราการ ถึงหมู 3 บานหนองบัว
สะดวกปลอดภัย อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ขนาดกวาง 1.20 เมตร  ยาว 510 เมตร (โครงการ

หนา 0.20 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอไชยปราการ)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 369 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเมืองคอง - กึ้ดชาง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สายเมืองคอง - เวียงแหง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

60,000,000     ไดสะดวก สายเมืองคอง - หวยน้ําดัง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอเชียงดาว เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระยะทางยาว 60 กิโลเมตร กวาง 8 เมตร อําเภอเชียงดาว)

หนา 0.15 เมตร

30 กอสรางถนนลาดยางดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานถ้ําแกลบ  ตําบลปงโคง กับ 8,000,000 8,500,000 8,500,000        ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  บานหนองแขม ตําบลเมืองนะ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

25,000,000     ไดสะดวก อําเภอเชียงดาว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทางยาว 10 กิโลเมตร กวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร อําเภอเชียงดาว)

31 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานยาง ทุงโปงหยอม - 10,000,000 11,600,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานจอมคีรี ตําบลแมนะ ถึงบานแมกะ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

21,600,000                                        ไดสะดวก ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทางยาว 6,000 เมตร กวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต อําเภอเชียงดาว)

เสริมเหล็กไมนอยกวา 36,000 ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 370 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอระหวางบานสบงาย  -  -
1,972,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เขตเทศบาลตําบลพระธาตุปูก่ํา สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก กับบานเมืองงาย เขตเทศบาลตําบลเมืองงาย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอเชียงดาว ระยะทางยาว 685 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
 กวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอเชียงดาว)

ไหลทางลูกรังเฉลี่ย ขางละ 0.30 เมตร

33 บูรณะผิวทางแอสฟลท 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานวังจอม เขตเทศบาลตําบลเชียงดาว  -  -
4,093,000

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

และขยายผิวจราจร 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงสะพานขามแมน้ําปง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานมวงฆอง เขตองคการบริหาร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต สวนตําบลเชียงดาว เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ระยะทางยาว 950 เมตร กวาง 6 เมตร อําเภอเชียงดาว)

หนา 0.15 เมตร

34 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานนานอย เขตเทศบาลตําบลปงโคง  - 5,000,000 5,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ไปถึงบานขุนหวยใส สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

10,000,000     ไดสะดวก เขตเทศบาลตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทางยาว 10,000 เมตร กวาง 8 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอเชียงดาว)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 371 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานสันปาตึง-บานเอียก-บานผาเดน 10,000,000 9,000,000 10,662,200      ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสันปายางเชื่อมกับถนนสายแยก สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก น้ําตกหมอกฟา-บานผาแตก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

29,662,200 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลสบเปง ขนาดผิวจราจร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร อําเภอแมแตง)

บนหินคลุกหนา 0.15 เมตร 

ระยะทาง 17.65 กิโลเมตร

36 ปรับปรุงซอมแซมถนนแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทางเขาวัดทุงหลวง ตําบลแมแตง 1,000,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

โอเวอรเลย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมตอเขตเทศบาลตําบลสันมหาพน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมูที่ 1 ,7,8 เทศบาลตําบลสันมหาพน ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแตง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 371 -



 - 372 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 ซอมแซมอัดบดถนนลูกรัง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานเมืองกื้ด - หมูที่ 1-บานสบกาย 7,110,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมูที่ 3 -บานปาขาวหลาม หมูที่ 7 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลกื้ดชาง - บานเมืองคอง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  (เปนถนนเชื่อมระหวางตําบลกื้ดชาง และ อําเภอแมแตง)

ตําบลเมืองคอง) ถนนลูกรังยาว

24 กิโลเมตร กวาง 8 เมตร

38 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตั้งแตหมูที่ 8 ตําบลสันมหาพน ถึง 6,757,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เขตติดตอองคการบริหารสวนตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ขี้เหล็ก อําเภอแมแตง ขนาดกวาง 6  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 2,910 เมตร ผิวจราจร 17,460  เกินศักยภาพ 

      ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร   อําเภอแมแตง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 373 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

39 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
เชื่อมบานหวยฮาง หมูที่ 6 ตําบลแมแตง - 6,000,000 -

ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

40 ปรับปรุงซอมแซมถนนแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณเสนหนาองคการบริหาร - 4,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

โอเวอรเลย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สวนตําบลแมแตง เชื่อมกับ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก  ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขนาดกวาง 6 เมตร ระยะทาง 4 กิโลเมตร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

41 กอสรางถนนลาดยาง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

เชื่อมหมูที่ 1 และ หมูที่ 2 ตําบลปาแป - 12,000,000 12,000,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

24,000,000
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมแตง ถึงบานแมเลย  สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 10,000 เมตร  หนา 0.05 เมตร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 374 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

42 ปรับปรุงซอมแซมถนนแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเชื่อมระหวางตําบลขี้เหล็ก - 6,600,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

Over-lay ทับผิวจราจรเดิม 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  ถึงตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตลอดทั้งสาย กวาง 6 เมตร ยาว  550  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

43 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานหนองบัว - ตําบลอินทขิล - 4,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

พรอมรางระบายน้ํา 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา (ตําบลแมแตง - ตําบลอินทขิล) สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอแมแตง ขนาดกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทาง 1 กิโลเมตร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

44 กอสรางถนนลาดยาง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ตั้งแต หมูที่ 10  ตําบลสันมหาพน - 5,805,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟสทติกคอนกรีต
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

ถึงเขตติดตอองคการบริหาร
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
สวนตําบลแมแตง อําเภอแมแตง 

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 875 เมตร

 เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

45 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมหมูที่ 2,7 และ หมูที่ 12 ตําบลปาแป - 12,000,000 12,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมแตง บานปางขุม ตําบลยั้งเมิน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

24,000,000     ไดสะดวก อําเภอสะเมิง ขนาดกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 10,000 เมตร หนา 0.05 เมตร  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอแมแตง)

46 กอสรางผิวจราจรแบบ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางบานหนองบัวหลวง - 3,300,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมูที่ 9 ตําบลสบเปง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก กับหมูบานหนองบัว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมูที 1 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ขนาดกวาง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร อําเภอแมแตง)

ยาว 2,040 เมตร

47 กอสรางถนน คสล.
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

เชื่อมระหวางบานปาแป อําเภอแมแตง
 - 14,400,000      

14,400,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา
จังหวัดเชียงใหม ถึงตําบลโปงสา 

สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

28,800,000
    ไดสะดวก

อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  
ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
กวาง 6 เมตร ยาว 12,000 เมตร  

 เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
อําเภอแมแตง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนนผิวจราจรแบบ
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

สายบานสันปายาง - หนองบัวหลวง
 -  -

3,300,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง 

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา จากสามแยกขางโรงเรียนสันปายาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก วิทยาคม หมูที่ 2 ถึงเขตติดตอระหวาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น  (โครงการ 

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต บานหนองบัว หมูที่ 1 ถึง  เกินศักยภาพ 

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
บานหนองบัวหลวง หมูที่ 9 อําเภอแมแตง)

ตําบลสบเปง อําเภอแมแตง กวาง 6  เมตร 

หนา 0.05 เมตร ยาว 2,040 เมตร

49 กอสรางถนนเคปซิล 
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมูที่ 2   บานปางิ้ว ตําบลน้ําแพร 6,500,000 6,500,000
6,788,000        ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

19,788,000
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

เชื่อมตอหมูที่ 3 บานเขื่อนผาก
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทาง 4,375 เมตร กวาง 6 เมตร 
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ไหลทางขางละ  1.5 เมตร อําเภอพราว

50 กอสรางถนนแคปซิล  
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมูที่ 7  ตําบลน้ําแพร เชื่อมตอ หมูที่ 3 6,000,000
6,000,000        5,109,000        ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเขื่อนผาก  อําเภอพราว สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

17,109,000
    ไดสะดวก ระยะทาง 3,800 เมตร กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ไหลทางขางละ 1.5 เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

51 กอสรางถนนลาดยาง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมูที่ 4 , หมูที่ 5 ตําบลบานโปง

9,181,300
 -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  เชื่อมหมูที่ 1 ตําบลน้ําแพร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
อําเภอพราว  ระยะทาง 5,000 เมตร 

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต กวาง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

52 กอสรางถนนคอนกรีต
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ระหวางหมูที่ 6 ตําบลเขื่อนผาก - 4,681,800 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

เสริมเหล็ก
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

เชื่อมตอหมูที่ 9  ตําบลแมแวน
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
อําเภอพราว กวาง 6 เมตร 

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ยาว 1,100 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

53 ขยายผิวการจราจร คสล.
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง พรอมงานกอสรางถนนโอเวอรเลย -

4,975,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานสันปอธง ตําบลปาไหน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เชื่อมตอบานโจ ตําบลเวียง อําเภอพราว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ขยายจราจรสองขาง ๆ ละ 0.5 เมตร 
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ยาวรวม 3,000 เมตร พรอมงานถนน

อําเภอพราว)

โอเวอรเลย กวาง 5 เมตร หนา 0.05 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

54 กอสรางถนนลาดยาง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมูที่ 1,3,6,8  ตําบลบานโปง - 4,500,000 3,763,500
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  เชื่อมถนนหมูที่ 7 บานสันทราย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

8,263,500
    ไดสะดวก  ตําบลสันทราย อําเภอพราว ระยะทาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
4,500 เมตร  กวาง 6 เมตร หนา 0.10 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจร 27,000 ตารางเมตร

อําเภอพราว)

55 กอสรางถนน
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณถนนสายบานมวงถอย -

1,066,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา
 ตําบลปาไหน เชื่อมบานบอเตา

สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
 ตําบลสันทราย  อําเภอพราว

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
 ระยะทาง 715 เมตร กวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.05 เมตร อําเภอพราว)

56 ปรับปรุงซอมแซมโอเวอรเลย
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณถนนสายบานทุงหลวง  - 4,000,000        

4,024,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลเวียง เชื่อมบานสันขวาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

8,024,000
    ไดสะดวก ตําบลน้ําแพร อําเภอพราว ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
ระยะทาง 3,350 เมตร กวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

57 ปรับปรุงซอมแซมถนน   
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

บริเวณถนนสายจากแยกปม ปตท.
 -  -

4,855,600
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา
ตําบลเวียง เชื่อมบานดอยใต

สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
ตําบลปาตุม  อําเภอพราว

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
 ระยะทาง 2,458 เมตร กวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

58 ปรับปรุงถนนลูกรัง
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

สายบานขามสุมเวียง ตําบลเวียง
 -  -

3,480,200
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมบานสันคะมอก ตําบลปาตุม สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอพราว   ขนาดกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
 ยาว 4,014 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

59 กอสรางถนนคอนกรีต
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมูที่ 5,7 ตําบลสันทราย
 -  -

4,850,700
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

เสริมเหล็ก
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

เชื่อม หมูที่ 8 ตําบลบานโปง
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
อําเภอพราว  ระยะทาง 1,560 เมตร

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
 กวาง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอพราว)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

60 ปรับปรุงถนน,รางระบายน้ํา 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตั้งแตสามแยกอําเภอดอยสะเก็ด  5,006,300  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

 และขยายไหลทาง  2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมูที่ 3 บานเชิงดอย  ตําบลเชิงดอย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

          ไดสะดวก (เขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด)  ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เชื่อมคันคลองชลประทาน หมูที่ 12        เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  บานประทุมนิเวศน  ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด)

(เขตเทศบาลตําบลเชิงดอย)

 อําเภอดอยสะเก็ด กอสรางตามรายการดังนี้

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 3  เมตร

    ยาว 500 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา

    1,500 เมตร

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    หนา 0.15 เมตร กวางเฉลี่ย 2  เมตร

    ยาว 530 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา

   1,060 ตารางเมตร

3. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

    หนา 0.15 เมตร กวาง 5 -8.50 เมตร

    ยาว 50  เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา

   337.50 ตารางเมตร

4. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

    ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

    ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย

    0.60 เมตร ความยาว รวม  204  เมตร

5. กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

    เหล็กฝาคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง

    0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย  0.60 เมตร

    ความยาวรวม  270  เมตร

6. งานปูผิวถนนแอสฟลท หนา 0.05 เมตร 

    กวางเฉลี่ย 7  เมตร ยาว 1,340  เมตร

    คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 6,700 ตารางเมตร

7. งานปูผิวถนนพรอมขยายไหลทาง

    แอสฟลท ระยะทางหนา 0.50 เมตร

    กวางรวม 1,000 เมตร ยาว 927 เมตร

    คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 9,270 ตารางเมตร

    และกวางรวม 6  เมตร ยาว 410  เมตร

    คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  2,460 

    ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

61 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอคาบเกี่ยวระหวาง หมูที่ 12 4,500,000 4,091,000         - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีตและ 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานปทุมนิเวศน และเขตเทศบาล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

ขยายไหลทาง     ไดสะดวก ดอยสะเก็ด  อําเภอดอยสะเก็ด ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  กวาง 10 เมตร ยาว 2,680 เมตร เกินศักยภาพ

8,591,000     ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  หนา 0.05 เมตร หรือ อําเภอดอยสะเก็ด)

มีพื้นที่ไมนอยกวา 26,800 ตารางเมตร

62 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบาน 450,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานแพะปาคา หมูที่ 5 ตําบลสงาบาน - สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานแมจองเหนือ  หมูที่ 5 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลตลาดใหญ  อําเภอดอยสะเก็ด เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 4  เมตร  ยาว 450 เมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

63 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนทางเขาหมูบาน(จากปอมยามปาปอง - 2,466,100 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ผานบานดอกแดง  ตําบลสงาบาน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ผานบานปาติ้ว หมูที่ 4 ตําบลปาลาน ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต จนถึงบานปาดู หมูที่ 1 ตําบลปาลาน เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ( บริเวณหนาบานนายจํารัส ราชา) อําเภอดอยสะเก็ด)

อําเภอดอยสะเก็ด กวาง 4  เมตร

ยาว 2,190 เมตร หนา 0.05 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

64 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเสนดอยกิ่ว เชื่อมระหวาง หมูที่ 9 - 3,000,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมโปง หมู 1 ตําบลปาปอง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอดอยสะเก็ด ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต กวาง 6 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยสะเก็ด)

65 ปรับปรุงถนนเดิม over-lay
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ หมู 5 -

5,807,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

 ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  กับเขตเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด หมู 5 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ระยะทางกวาง 4 เมตร ยาว 6,913 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หนา 5 เซนติเมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
 (หรือพื้นที่ไมนอยกวา 27,652 ตารางเมตร)

อําเภอดอยสะเก็ด)

66
ปรับปรุงถนนเดิม over-lay

1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เขตเทศบาลตําบลลวงเหนือ หมู 4 - 650,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

 ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กับหมู 6 ตําบลหนองแหยง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เริ่มหนาฟารมไก หมู 4 บานลวงเหนือ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ถึงสามแยก หมู 6 บานดงเจริญชัย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
อําเภอดอยสะเก็ด

อําเภอดอยสะเก็ด)

หนา 5 เซนติเมตร ระยะทาง  2.5 กิโลเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

67 ปรับปรุงถนนเดิม over-lay 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเชื่อมสายปาสักงาม ตําบลลวงเหนือ - 4,420,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

 ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กับตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก (เริ่มตั้งแตทาเรือเขื่อนแมกวง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ถึงปากทางเขาบานปาสักงาม) เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  ระยะทาง17 กิโลเมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

68 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมบานสันตนดู หมูที่ 2 - 1,960,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

เสริมเหล็ก ขามน้ํากวง 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา (ขามน้ําแมกวง ออกถนนซุปเปอร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ไปหลักปนเขตติดตอเทศบาล ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลสันนาเม็ง) เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

69 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เชื่อมบานปาขุย หมูที่ 3 - 1,960,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

เสริมเหล็กขามน้ํากวง 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา (บานปาขุยเทศบาลตําบลสันปูเลย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เขตติดตอบานสันศรี เทศบาลตําบล ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต สันพระเนตร)กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยสะเก็ด)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

70 กอสรางถนนแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานสันทราย - - 1,032,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

 โดยการ over-lay 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสําราญราษฎร  (ตั้งแตสามแยก สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก จุดบริการประชาชน  (ชรบ.) ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต บานสันทราย หมู 12 ตําบลสันปูเลย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ถึงบานปาเหมือด หมูที่ 5 

อําเภอดอยสะเก็ด)

ตําบลสําราญราษฎร  อําเภอดอยสะเกด็

กวาง 8 เมตร  ยาว 565 เมตร 

หนา 0.05 เมตร

71 กอสรางถนนแอสฟลทติก
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบอหิน-รองขุน  - 5,000,000        

4,561,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

โดยการ over-lay 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตั้งแตตนมะขามเขตติดตอ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลสันกลาง-ตําบลสันปูเลย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

9,561,000
3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผานถึงหมูที่ 10,11,7,5,1 ตําบลสันปูเลย

เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ถงึลําเหมืองกอน ตําบลตลาดขวัญ

อําเภอดอยสะเก็ด)

อําเภอดอยสะเก็ด

กวาง 6 เมตร ยาว 6,867 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

72 กอสรางถนนแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานปาเสราหลวง –  -  - 976,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ติกคอนกรีตโดยการOver-lay 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานสันโปง    ตั้งแตบานปาเสราหลวง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมูที่ 6  ตําบลสันปูเลย (สามแยกขาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต บานนางดวงเดือน  สุวรรณศรี)   ถึง  เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บานสันโปงหมูที่ 8 ตําบลสําราญราษฎร อําเภอดอยสะเก็ด)

อําเภอดอยสะเก็ด กวาง  4  เมตร

ยาว  1,020  เมตร 

73 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เขตเชื่อมตอบานแพะปาคา  หมูที่ 5  -  - 600,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอลฟสทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เทศบาลตําบลสงาบาน - สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานแมจองเหนือ หมูที่  5  ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลตลาดใหญ อําเภอดอยสะเก็ด เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 4  เมตรยาว 500  เมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

หนา 0.05 เมตร

74 ขยายถนนวางทอพรอมบอพัก 1.  เพื่อใหถนนกวางขึ้น ถนนสายตลาดขวัญ-สันปูเลย  -  - 5,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

     ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และ เชื่อมสะพาน   อําเภอดอยสะเก็ด สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

     ประชาชนสัญจรไปมาไดอยาง ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

     สะดวก เกินศักยภาพ

อําเภอดอยสะเก็ด)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 386 -



 - 387 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

75 เทดาดคอนกรีตลําเหมือง เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชทางการเกษตร เขตเชื่อมตอบาน  ตั้งแตตําบล  -  - 750,000 ประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร กองชาง

สาธารณประโยชน อยางเพียงพอลดปญหาการแยงน้ํา ตลาดใหญ –  ตําบลแมคือ– อยางเพียงพอ อบจ.ชม.

 ของทั้งสองตําบล ตําบล แมปูคา อําเภอดอยสะเก็ด (โครงการ

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร เกินศักยภาพ

อําเภอดอยสะเก็ด)

76 ปรับปรุงผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อม ระหวาง หมูที่ 8 บานสันโปง  -  - 1,879,700 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสําราญราษฎร  และหมูที่ 6 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานปาเสราหลวง ตําบลสันปูเลย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอดอยสะเก็ด เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,810 เมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

พื้นที่  7,240 ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

77 บูรณะทางดวยวิธีซอมสราง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชื่อมระหวางเขตเทศบาลตําบล 7,406,400  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ผิวจราจรดวยแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สันทรายหลวง กับเขตเทศบาลตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

คอนกรีต     ไดสะดวก สันนาเม็ง เริ่มจากบานทอ หมู 5 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลสันทรายหลวง ผานริมกวง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หมู 7 ตําบลสันนาเม็ง - อําเภอสันทราย)

บานสันทรายหลวง ไปยัง

บานคอกหมูปา หมู 7 ตําบลสันนาเม็ง

สิ้นสุดขาวแทนนอย - ขาวแทนหลวง

หมู 3 ตําบลสันทรายหลวง

อําเภอสันทราย

ขนาดผิวจราจรกวาง 6 - 8 เมตร

ยาว 5,385 เมตร หรือที่พื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 27,431 ตารางเมตร

78 บูรณะทางดวยวิธีซอมสราง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชื่อมระหวางเขตเทศบาลตําบล 1,506,600  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ผิวจราจรดวยแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สันทรายหลวง กับ เขตเทศบาลตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

คอนกรีต     ไดสะดวก สันนาเม็ง  บริเวณหนาวัดขาวแทนนอย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 3 ตําบลสันทรายหลวง - บานปากลวย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  หมู 2 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย อําเภอสันทราย)

ผิวจราจรกวาง 6 - 8  เมตร ยาว 930 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 5,580 ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

79 บูรณะทางดวยวิธีซอมสราง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชื่อมระหวางเขตเทศบาลตําบล 797,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

ผิวจราจรดวยแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สันทรายหลวง กับ เขตเทศบาลตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

คอนกรีต     ไดสะดวก หนองจอม  บริเวณบานสันปาสัก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 6 ตําบลสันทรายหลวง (เขตเทศบาล
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ตําบลสันทรายหลวง - บานทาเกวียน 

อําเภอสนัทราย)

(เขตเทศบาลตําบลหนองจอม)

อําเภอสันทราย

ผิวจราจรกวาง 6 - 8  เมตร  ยาว 560 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,952  ตารางเมตร

80 บูรณะทางดวยวิธีซอมสราง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชื่อมระหวางเขตเทศบาลตําบล 793,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

ผิวจราจรดวยแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สันทรายหลวง กับ เขตเทศบาลตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

คอนกรีต     ไดสะดวก สันนาเม็ง  บริเวณบานสันทรายหลวง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 4 ตําบลสันทรายหลวง - บานคอกหมูปา
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
หมู 7 ตําบลสันนาเม็งอําเภอสันทราย

อําเภอสันทราย)

ผิวจราจรกวาง 6-8 เมตร ยาว 534 เมตร 

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,937 ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

81 ขยายไหลถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายหลักภายในตําบล เริ่มตั้งแต - 2,200,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมูที่  4  บานสันทรายหลวง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลสันทรายหลวง ผานหมูที่ 9 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต บานตนจันทร ผานหมูที่ 6 
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
บานศรีทรายมูล ผานหมูที่ 8

อําเภอสันทราย)

บานหนองไครหลวง ผานหมูที่ 2

บานนางเหลียว ตําบลหนองจอม

สิ้นสุดหมูที่ 5 บานโจ 

ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย

ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา 

1,459.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

82 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายเชื่อมระหวาง บานสันปาสัก - 825,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมูที่  3 ตําบลหนองจอม - บานปนดก สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมูที่  8  ตําบลสันทรายหลวง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอสันทราย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

83 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เลียบลําน้ําแมดู สายเชื่อมระหวาง - 7,720,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองจอม และ ตําบลปาไผ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เริ่มตั้งแต  หมูที่ 5 บานแมแกดนอย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลปาไผ (เขตเทศบาลเมืองแมโจ)
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ผานหมูที่ 5  บานแมแกดหลวง 

อําเภอสันทราย)

ผานหมูที่ 4 บานทาเกวียน ผานหมูที่ 3

บานสันปาสัก ตําบลหนองจอม

อําเภอสันทราย   ขนาดความกวาง 6.00 เมตร 

ยาว  2,750.00 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา

1,650 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

84 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเลียบกําแพง วัดวิเวก บานวิเวก - 4,560,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 8 ตําบลหนองหาร เชื่อมกับ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมู 6 บานโปง ตําบลปาไผ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  อําเภอสันทราย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 392 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

85 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางหมู 7 บานหนองหาร - 1,104,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองหาร เชื่อม หมู 12 บานปาปอ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลแมแฝกใหม (เขตเทศบาล ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลเจดียแมครัว) อําเภอสันทราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 385 เมตร ขนาดผิวจราจร อําเภอสันทราย)

กวาง 6  เมตร หนา 0.05 เมตร 

หรอมไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 

0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

2,310 ตารางเมตร จํานวน 1 สาย

86 ปรับปรุงผิวทางเดิมดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางหมูที่ 8 บานวิเวก - 2,755,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองหาร  ในเขตรับผิดชอบของ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เชื่อมตอหมู 3 บานหวยเกี๋ยง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลหนองหาร ในเขตรับผิดชอบ อําเภอสันทราย)

ของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย

ขนาดกวาง 5  เมตร ยาว 1,450 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 7,250 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร จํานวน 1 สาย

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

87 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมถนนระหวางหมูบานสหกรณนิคม - 5,000,000 5,100,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานแพะปาหา หมู 5 ตําบลหนองหาร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

พรอมตีเสนจราจร     ไดสะดวก เชื่อมหมู 4 , 7  ตําบลหนองจอม ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

ถนนปากทางทาเกวียน - 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 10 ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย
เกินศักยภาพ

สะพานทาเกวียน
    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร
อําเภอสันทราย)

เชื่อมเทศบาลตําบลหนองจอม ความยาว 3,930 เมตร หนา 0.5 เมตร

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

33,745 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร 

88
ขยายผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

 บานแมโจ หมู 9  ตําบลหนองหาร - 6,500,000 7,000,000
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย  สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เชื่อมตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต โดยการกอสรางทอเหลี่ยม ขนาด  2-3 เมตร 
เกินศักยภาพ

13,500,000     ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ลึก 1.25 เมตร  ยาว 1,340 เมตร

อําเภอสันทราย)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

89 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนซอยอูสุรีรัตน เริ่มตั้งแต หมู 10 - 1,156,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

เชื่อมเทศบาลเมืองแมโจ 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลปาไผ (เขตเทศบาลเมืองแมโจ) สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

กับเทศบาลตําบลปาไผ     ไดสะดวก เชื่อมบริเวณบานหลั่งหมื่น ตําบลปาไผ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต (เขตเทศบาลตําบลปาไผ) เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย อําเภอสันทราย)

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ฝงซายกวางเฉลี่ย 1.5 เมตร 

ยาว 551 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

1,928 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร

90 ปรับปรุงผิวจราจรดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณถนนขางโรงเรียนบานหวยเกี๋ยง - 2,700,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 3 ตําบลหนองหาร (เขตเทศบาล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เมืองแมโจ)เชื่อมหมู 8 ตําบลหนองหาร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอสันทราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ขนาดผิวจราจรกวางเฉลี่ย 5  เมตร อําเภอสันทราย)

ความยาวรวม 1,450 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 8,700 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

91
กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

เชื่อมตอระหวางบานขัวโก หมูที่  4 - 2,600,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสันปาเปา กับบานเมืองเล็น สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมูที่ 2 ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต กวาง 7 เมตร  ยาว 25  เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

92 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานใหม - บานหนองกนครุ - 5,500,000 5,172,900 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา (ถนนโยธาธิการเดิม เลขที่ ชม 2054) สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

10,672,900     ไดสะดวก หมู 4 บานเมืองวะ และหมู 5 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต บานเมืองวะ บานหนองกนครุ
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ตําบลเมืองเล็น เชื่อมหมู 9 

อําเภอสันทราย)

บานหวยฮักพัฒนา ตําบลหนองแหยง

และหมู 8 บานวังศรีธาร ตําบลปาไผ

อําเภอสันทราย  

ผิวจราจรกวาง 6  เมตร

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

ความยาว 4,725 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 28,350

ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

93 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางเขาวัดขัวสูง - บานขัวโก - 1,021,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ระหวางบานเมืองวะ หมู 1 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลเมืองเล็น เชื่อมตอกับบานขัวโก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 4 ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรกวาง 5 เมตร

อําเภอสันทราย)

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

ความยาว  552 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 2,760

ตารางเมตร

94 ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานขาวแทนหลวง - บานเมืองวะ - 6,402,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 3 - 4 ตําบลเมืองเล็น เชื่อมตอกับ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานขาวแทนหลวง ตําบลสันทราย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผิวจราจรกวาง 5 เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 

อําเภอสันทราย)

ความยาว  3,644 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 18,200

ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

95 ปรับปรุงซอมแซมถนนดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางบานโปง หมู 2 ตําบลแมแฝก  - 4,000,000        4,255,900 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อสะพานขามน้ําปงถึงบานดงปาลัน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

8,255,900     ไดสะดวก ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผิวจราจรกวาง 6 เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ความยาว  3,621 เมตร

อําเภอสันทราย)

96 ปรับปรงุซอมแซมถนนดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางบานสหกรณฯ หมู 7  -  - 6,012,400 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมแฝก เชื่อมสะพานขามน้ําปง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ถึงบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก  อําเภอแมแตง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ความยาว 2,637  เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

97 ปรับปรุงซอมแซมถนนดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางบานสหกรณฯ หมู 7 -  - 15,000,000      15,073,200 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานหนองไหว หมู 12 ตําบลแมแฝก สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก เชื่อมบานวังขุมเงิน หมู 7 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

30,073,200 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรกวาง 6 เมตร

อําเภอสันทราย)

ความยาว  13,190 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

98 ปรับปรุงซอมแซมถนนดวย 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางบานโปง หมู 2 ตําบลแมแฝก  -  - 390,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงสะพานขามน้ําปง เชื่อมบานทรายมูล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผิวจราจรกวาง  5  เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ความยาว  390  เมตร

อําเภอสันทราย)

99 กอสรางสะพานคอนกรตี 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางบานสหกรณหมู 7  -  - 30,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมแฝก เชื่อมระหวาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานแมมาลัย ตําบลขี้เหล็ก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอแมแตง
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรกวาง  10  เมตร

อําเภอสันทราย)

ความยาว  140  เมตร

100 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิตติ  -  - 6,384,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานพระธาตุ หมูที่ 9  อําเภอสันทราย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ผิวจราจรกวาง   6   เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ความยาว  2,800  เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 398 -



 - 399 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

101 กอสรางสะพานคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 7 ตําบลสันนาเม็ง เชื่อม หมู 5  -  - 700,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ขนาดกวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย)

102 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ซอย 06 บานแมฮักพัฒนา หมู 9  -  - 4,651,800 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลหนองแหยง เชื่อมตอ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บานหนองกนครุ หมู 5 ตําบลเมืองเล็น ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอสันทราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 1,900 เมตร อําเภอสันทราย)

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 11,400 

ตารางเมตร

103 ปรับปรุงซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชื่อมตอ  -  - 1,000,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

โอเวอรเลย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ถนนโอเวอรเลยเชื่อม หมู 7 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร อําเภอสันทราย)

ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 399 -



 - 400 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

104 ปรับปรุงซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชื่อมตอ  -  - 1,104,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เชื่อมบานปาปอหมูที่ 12 เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลแมแฝกใหมเชื่อมหมูที่ 7 อําเภอสันทราย

บานหนองหาร ตําบลหนองหาร

อําเภอสันทราย กวาง 6 เมตร หนา 0.05 

เมตร พรอมไหลทาง 0.30 เมตร 

105 ปรับปรุงซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว เชื่อมตอ  -  - 3,848,500 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

โอเวอรเลย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เทศบาลตําบลแมแฝก  ถนนโอเวอรเลย สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก จาก หมูที่ 1 ตําบลแมแฝกใหม เชื่อม ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  หมูที่ 3 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 4.5 เมตร ยาว 3,695 เมตร อําเภอสันทราย

พื้นที่ไมนอยกวา 16,627 ตารางเมตร

106 ซอมแซมและปรับปรุง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนลูกรังหมูที่ 7 ตําบลแมแฝกใหม  -  - 315,800 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ถนนลูกรังเชื่อมเขตเทศบาล 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมหมูที่ 12 ตําบลแมแฝก สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

ตําบลแมแฝก     ไดสะดวก ยาว 2,274 เมตร  อําเภอสันทราย ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันทราย

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

107 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวาง หมู 9 บานออนกลาง 2,252,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมออน กับหมู 2 บานสหกรณ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลสหกรณ (ทางหลวง 1006 - น้ําพุรอน ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต สันกําแพง) ถึงปรับปรุงถนนลาดยาง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ภายในหมูบานออนกลาง หมู 9 อําเภอแมออน)

บานออนกลาง ตําบลออนกลาง

อําเภอแมออน 

108 เสริมผิว Asphaltic Concrete 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  เชื่อมระหวางบานหวยแกว อําเภอแมออน 4,400,000      4,435,000         - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ถนนหมายเลข ชม.4074 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา จังหวัดเชียงใหม กับตําบลแจซอน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

8,835,000                                          ไดสะดวก อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต กวาง 6  เมตร ยาว 6,000 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

109 ปรับปรุงถนนสายบาน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 2 ตําบลออนเหนือ ถึงบานสหกรณ 1,500,000       -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

หนองหอย 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 3 ตําบลสหกรณ อําเภอแมออน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก  กวาง 6 เมตร ยาว 0.750 กิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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 - 402 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

110 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เสนทางระหวางอางเก็บน้ําแมออน 5,000,000       -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา และบานปางไมตะเคียน หมู 10 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ทางเขาแหลงทองเที่ยววังเย็น กวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
 ยาว 2 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

111 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมเสนทางระหวาง หมู 4 ถึง หมู 9 - 5,000,000        - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ซึ่งเปนทางเขาแหลงทองเที่ยว สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก น้ําตก 7 ชั้น กวาง 4 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  ยาว 10 กิโลเมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

112 ขยายผิวจราจรและ
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมู 8 ตําบลสหกรณ  ถึง บานแมฮองไคร - 6,552,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

ปรับปรุงถนน
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
ขยายและปรับปรุงผิวจจราจร

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
แอสฟลทติกคอนกรีต ระยะทาง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 2,600 เมตร พื้นที่ 15,600 ตารางเมตร อําเภอแมออน)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

113 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางหมู 6 ตําบลออนเหนือ  -  - 4,560,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เชื่อมหมู 2 ตําบลสหกรณ อําเภอแมออน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ระยะทาง 2,000 เมตร พื้นที่ 12,000 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

114 เสริมผิว Asphaltic Concrete 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมตอระหวางบานหวยแกว  -  - 3,197,800 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ถนนสายการเกษตร 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอแมออน ถึงบานสหกรณ หมู 6 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลบานสหกรณ กวาง 5  เมตร  ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 1,495 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมออน)

115 ซอมแซมถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนน ชม 2011 บานปูคาเหนือ บานปาสัก 6,000,000 6,159,400         - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ดวยยางแอสฟลทติก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา นอย - บานไรพัฒนา ตําบลแมปูคา สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

 คอนกรีต พรอมวางทอ     ไดสะดวก อําเภอสันกําแพง เชื่อมกับบานมวงโตน ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

ระบายน้ํา คสล. 3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หมู 6 ตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด เกินศักยภาพ

12,159,400     ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 6  เมตร  ยาว 2,000 เมตร หนา อําเภอสันกําแพง)

0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000

 ตารางเมตร พรอมวางทอระบายน้ําคสล.

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1  เมตร จํานวน 

1,800 ทอนพรอมบอพัก จํานวน 200 บอ

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

116 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายหลัก ชม 4335 บานสันมะแปบ 2,436,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 2 ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ถึงบานแมจองใต หมู 4 อําเภอดอยสะเก็ด ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ความกวางผิวจราจรไมนอยกวา 6 เมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ความยาว 1,715 เมตร ความหนา 0.05

อําเภอสันกําแพง)

เมตร พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 10,290

ตารางเมตร

117 ถมดินลูกรัง พรอมบดอัด
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1  เมตร จํานวน 746,300
 -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

18 ทอน บานไรพัฒนา ซอย 1 หมู 8
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง เชื่อมกับ

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
บานหมอ หมู 5 ตําบลหวยทราย อําเภอ เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว สันกําแพง ความกวางผิวจราจร อําเภอสันกําแพง)

ไมนอยกวา 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

 16,200 ตารางเมตร และวางทอระบายน้ํา 

คสล.

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

118 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปูคากลาง สามแยกแมสา หมู 6 6,252,700  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

แบบโอเวอรเลย     ไดสะดวก  เชื่อมกับบานปากทางปูคา หมู 10 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 8 เมตร ความยาว 3,000 เมตร อําเภอสันกําแพง)

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

24,000 ตารางเมตร

119 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานปาเปา หมู 3 และบาน - 2,055,700 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หัวฝาย หมู 9 เขตพื้นที่ตําบลแชชาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ถึงบานปาเปา ตําบลทรายมูล อําเภอ ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต สันกําแพง ผิวจราจร กวาง 4  เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,8750 เมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา อําเภอสันกําแพง)

7,400 ตารางเมตร

120 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานปาเปา หมู 3 และ - 1,222,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานหัวฝาย หมู 9 เขตพื้นที่ตําบลแชชาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ผิวจราจร กวาง 4  เมตร ยาว 1,100 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว รวมพื้นที่ไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร อําเภอสันกําแพง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

121 ปรับปรุงซอมแซมตลิ่งสองฝง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง โดยการเรียงหินและขุดลอก - 5,738,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

ลําน้ําแมออน 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เรียงหินขนาดใหญ 15 - 30 เซนติเมตร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก สองฝงลําน้ําแมออน พรอมขุดลอก ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ระยะทาง  1 กิโลเมตร
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันกําแพง)

122 ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ถนนสายบานดอนปน ตําบลแชชาง - 6,333,900 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม - 
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
บานหวยไซ ตําบลหวยยาบ อําเภอ

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
บานธิ จังหวัดลําพูน ผิวจราจรกวาง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 4.00 เมตร ยาง 5,700 เมตร หนา 5 อําเภอสันกําแพง)

เซนติเมตร รวมพื้นที่ไมนอยกวา

22,800  ตารางเมตร

123 ปรับปรุงซอมแซมผิวดวย
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ถนนสายบานดงขี้เหล็ก - ปาตึง - 2,333,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ผิวจราจรกวาง 4  เมตร ยาว 1,320 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต รวมพื้นที่ 5,280 ตารางเมตร
เกนิศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันกําแพง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

124 กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
สายบานน้ําจํา ระหวางหมู 6 -

821,800 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลรองวัวแดง เชื่อมหมู 5 บานหมอ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลหวยทราย อําเภอสันกําแพง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
กวาง 6  เมตร ยาว 2.25 กม. หนาเฉลี่ย เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
0.20 เมตร

อําเภอสันกําแพง)

125 กอสรางถนนชนิดแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 10 บานใหม - ตําบลรองวัวแดงเชื่อม - 4,000,000 4,133,200 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา บานริมออน ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

8,133,200     ไดสะดวก กวาง 6.0 เมตร ยาว 2,771  เมตร  ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต หนา 0.05 เมตร  พื้นที่กอสราง
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
ไมนอยกวา 16,626 ตารางเมตร

อําเภอสันกําแพง)

126 ปรับปรุงถนนผิวจราจรชนิด
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมู 11 บานรองวัวแดง เชื่อมบานดอนมูล - 3,900,100 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง กวาง
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก
4.0 เมตร ยาว 1,320 เมตร หนา 0.05 เมตร

ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต
พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 7,920 เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจรพรอม อําเภอสันกําแพง)

ปายโครงการ 1 ปาย

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

127 ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลทติก
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

ถนนสายหลักสันกลางเหนือ หมู 3 - 6 - 4,646,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

คอนกรีต 
2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา

ตําบลสันกลาง - บานรองดอนไชย หมู 2
สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง

อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลปาบง อําเภอสารภี ขนาดความกวาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เฉลี่ย 6.0 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 17,400

อําเภอสันกําแพง)

ตารางเมตร

128 ปรับปรุงผิวถนนสาย
1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง

หมู 3 ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง - 1,999,000 -
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได

กองชาง

บานสันกลางเหนือ 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  -ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 7.0 เมตร ยาว 800 สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง
อบจ.ชม.

(บานธารทิพย)     ไดสะดวก เมตร หนา 0.05 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต  -ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 5  เมตร ยาว 520
เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว
เมตร หนา 0.05 เมตร

อําเภอสันกําแพง)

129 กอสรางดาดเหมือง 
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร

หมู 3 ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง - - 1,146,000 -
ทําใหประชาชนมีน้ําใชในการเกษตร

กองชาง

บานสันกลางเหนือ 
เพื่อใหพื้นที่ริมน้ําไมถูกกัดเซาะ

บานรองขุน หมู 10 ตําบลสันปูเลย
อยางเพียงพอ

อบจ.ชม.

อําเภอดอยสะเก็ด ขนาดกวาง 2  เมตร
(โครงการ

ลึก 1.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอสันกําแพง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

130 กอสรางถนนลูกรังพรอมวาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 12 ตําบลบวกคาง - ตําบลสันกําแพง  -  - 578,500 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

ทอระบายน้ําเชื่อมถนน 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา อําเภอสันกําแพง - ตําบลชมภู อําเภอสารภี สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

 ชม. 4090 กับทางหลวง 1317     ไดสะดวก 1.กอสรางถนนดวยดินลูกรัง ความกวาง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต 5.0 เมตร ความยาว 1,200 เมตร ความหนา เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 0.40 เมตร อําเภอสันกําแพง)

2. วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

จํานวน 3 จุด

 -ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร

ความยาว 7 เมตร

 -ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1  เมตร

ความยาว 6 เมตร

 -ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.30 เมตร

ความยาว 48 เมตร

131 กอสรางถนนสายเหมืองใหม 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางหมู 8 ตําบลแชชาง และ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 1 ตําบลบวกคาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก 1. กอสรางถนนดวยดินลูกรัง ความกวาง  -  - 560,000 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต 6.0 เมตร ความยาว 710 เมตร ความหนา เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 0.05 เมตร อําเภอสันกําแพง)

2. กอสรางถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต  -  - 1,175,500

ความกวาง 6  เมตร ความยาว 740 เมตร

ความหนา 0.50 เมตร

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 409 -



 - 410 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

132 กอสรางเสริมผิวถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณตั้งแตหมู 2 ตําบลทรายมูล  -  - 3,146,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ถึงหมู 1 ตําบลทรายมูล เชื่อมกับ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก กับเขตองคการบริหารสวนตําบล ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต รองวัวแดง อําเภอสันกําแพง ความกวาง เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 8 เมตร ยาว  1,502 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย อําเภอสันกําแพง)

กวา 12,016 ตารางเมตร สถานที่กอสราง

ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1006

ระหวาง กม.2+236 - กม.3+741 ระยะทาง

ยาว 1,502 เมตร

133 กอสรางเสริมผิวถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กอสรางเสริมผิวถนนแอสฟลทติก  -  - 1,197,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา คอนกรีต (Over lay) ความกวาง 4 เมตร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

 (Over lay)     ไดสะดวก ยาว 1,040 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต 4,160 ตารางเมตร สถานที่กอสรางตั้งแต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บริเวณบานปาเปา หมู 3 ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง)

ถึงบานปาเปา ตําบลแชชาง อําเภอสันกําแพง

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 410 -



 - 411 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

134 กอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณตั้งแตทางแยกโรงงานกวยเตี๋ยว  -  - 660,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

เสริมเหล็ก 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หมู 9 ตําบลตนเปา ถึงบานปาตอล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต พื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ย 6  เมตร ยาว 220 เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว เมตร หนา 0.15 เมตร มีผิวจราจรรวมกัน อําเภอสันกําแพง)

ไมนอยกวา 1,320 ตารางเมตร

135 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณตั้งแตบานผูใหญบาน หมู 9  -  - 1,140,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลตนเปา ถึงบานสันตนบง เขตองคการ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก บริหารสวนตําบลสันกําแพง ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอสันกําแพง ปรับปรุงผิวจรากจร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 6  เมตร ยาว 760 เมตร อําเภอสันกําแพง)

หนา 0.05 เมตร มีผิวจราจร

รวมกันไมนอยกวา 4,560 ตารางเมตร

136 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  บริเวณตั้งแต ซอย 1 บานบวกเปด หมู 4  -  - 1,050,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  ตําบลตนเปา - บานตนมวง ตําบล สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก สันปูเลย อําเภอสันกําแพง กวาง 6  เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร มีผิวจราจร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว รวมกันไมนอยกวา  4,200 ตารางเมตร อําเภอสันกําแพง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 411 -



 - 412 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

137 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติก 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  บานสันชางมูบ (ปากทางปูคา ตําบล  -  - 2,066,400 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

คอนกรีต 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา แมปูคา) หมู 10 ตําบลตนเปา สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก อําเภอสันกําแพง ความกวาง 6 เมตร ยาว 861 ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เมตร หนา 0.05 เมตร มีผิวจราจรรวมกัน เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ไมนอยกวา 5,166 ตารางเมตร พรอม อําเภอสันกําแพง)

ตีเสนจราจร พื้นที่รวมไมนอยกวา

258.30 ตารางเมตร

138 กอสรางถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมบานใหม รพช. บานแมขะปู- 17,410,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา หวยน้ําจาง ตําบลบอแกว สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก กับบานหวยหอย ตําบลแมนาจร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอแมแจม และบานแมแฮ เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง อําเภอสะเมิง)

ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 20 กิโลเมตร

139 กอสรางถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางบานหวยเตา  ตําบลบอแกว 1,500,000  -  - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กับบานแมตะละ ตําบลยั้งเมิน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสะเมิง)

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 412 -



 - 413 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลทีคาดวาจะไดรับ ทีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

140 กอสรางถนน 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางบานเดนฮอม - หวยเตา - 1,500,000 - ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

 2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา ตําบลบอแกว กับบานยั้งเมิน สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

      ไดสะดวก ตําบลยั้งเมิน ถนนกวาง 6 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ยาว 15 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสะเมิง)

141 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายแมลานคาํ อําเภอสะเมิง - 7,500,000 7,500,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา กับ ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

15,000,000     ไดสะดวก ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร ยาว 15,000 เมตร ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสะเมิง)

142 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานแมเลย หมูที่ 1 ตําบล  - 5,200,000        5,200,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา สะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง - สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

10,400,000     ไดสะดวก บานปายางหนาด หมูที่ 1  ตําบลปาแป ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต อําเภอแมแตง ถนนกวาง 6 เมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  ยาว 8 กิโลเมตร อําเภอสะเมิง)

งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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 - 414 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

143 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานปอก หมูที่ 5 ตําบลสะเมิงเหนือ  - 4,000,000        5,100,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา  อําเภอสะเมิง - บานโปงใคร สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

9,100,000     ไดสะดวก หมูที่ 5  ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 7 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสะเมิง)

144 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานแมปะหมูที่ 6 ตําบลสะเมิง  -  - 5,200,000 ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได กองชาง

2. เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมา เหนือ อําเภอสะเมิง - บานขิ สะดวกปลอดภัยและสามารถขนสง อบจ.ชม.

    ไดสะดวก หมูที่ 4 ตําบลแมแรม อําเภอแมริม ผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหการขนสงผลผลิต ถนนกวาง 6 เมตร  ยาว 4 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

    ทางการเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอสะเมิง)

144,704,600  479,438,800    443,315,100    1,067,458,500                                   

28               83                71                 182                                                     

1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา

 - 414 -



 - 415 -

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

145 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กอสรางถนนลาดยางชนิดเคปซิล 10,000,000 16,900,000 16,900,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ชนิดเคปซิล 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สายเปยงหลวง - แปกแซม 1 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร ยาว 12 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ไหลทางกวาง 1 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเวียงแหง)

146 ปรับปรุงซอมแซม 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานศรีบัวเงิน หมู 2 ตําบลทาศาลา 3,000,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ถนนแอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอเมือง  - บานกํานัน หมูที่ 6 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 5 - 9 เมตร ยาว 1,870 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร และมีพื้นที่ มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

ไมนอยกวา 11,928 ตารางเมตร

พรอมงานตีเสนจราจร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ทีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

147 ปรับปรุง/ซอมแซม 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลแมเหียะ เชื่อมระหวางหมูที่ 2,3, 10,534,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ถนนโอเวอรเลย 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร 4,5,6 ตําบลแมเหียะ กับหมูที่ 8 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลปาแดด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

148 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เลียบลําเหมืองแมขา (over -lay)  - 4,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถนนสายดลจิต หมูที่ 5 ,11,6 เชื่อม 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลปาแดดกับตําบลสบแมขา และ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลสันผักหวาน  กวาง 8 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,200 เมตร หนา 0.05 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

พื้นที่ไมนอยกวา 17,600 เมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

149 ปรับปรุงผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานภูพิงค หมูที่ 12 ตําบลสุเทพ  - 9,292,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ถนนแอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานขุนชางเคี่ยน หมูที่ 4 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

คอนกรีต ไปมาไดสะดวก ตําบลชางเผือก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ชวงที่ 1 ปูแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ประมาณ 4 - 9 เมตร ความยาว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

ประมาณ 775 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย

กวา 3,498 ตารางเมตร พรอมราง

ระบายน้ําและหลักันโคง ตามแบบ

แปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ

ชวงที่ 2 ปูแอสฟลทติกคอนกรีต

กวางประมาณ 3 - 3.50 เมตร

ความยาวประมาณ 6,700 เมตร หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 21,775 ตารางเมตร

พรอมรางระบายน้ําและหลักกันโคง 

ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลสุเทพ

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

150 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนลาดยางแอสฟลทติก 3 ชวง  - 6,526,700  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ชวงที่ 1 ตั้งแตสะพานนวมินทรถึง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก สะพานถนนวงแหวนรอบกลาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1,150 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ชวงที่ 2 ตั้งแตหนารานอาหารบานสวน มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

ถึงถนนวงแหวนรอบนอก กวาง 6  เมตร 

ยาว 1,720 เมตร

ชวงที่ 3 ตั้งแตหนาสถานีอนามัย

ปาขอยเหนือ ถึงเขตติดตอตําบล

เหมืองแกว กวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร

151 กอสรางถนนสายหลัก 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายเชียงใหมพัฒนา เชื่อม  -  - 2,266,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

อยูในสภาพทรุดโทรม 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมเหียะ ความกวาง 6 เมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ใหเสมอกัน(over - lay) ไปมาไดสะดวก ความยาว 1,230 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

152 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมูที่ 8 บานเกาะกลาง ความยาว 80 เมตร  -  - 10,090,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ขามแมน้ําปง 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ทางเทาขางละ 0.50 เมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 8 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

153 ปรับปรุงภูมิทัศนถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปรับภูมิทัศนใหสวยงามเปนที่ชื่นชม  -  - 2,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ของประชาชนทั่วไป 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก วงแหวนตอจากเสนหนาศาลากลาง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง วงแหวนรอบ 2 เชื่อมตําบล 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว สันผีเสื้อ ตําบลฟาฮาม มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอเมือง)

ตําบลทาศาลา ตําบลหนองปาครั่ง

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

154 ปรับปรุงซอมแซมถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง พรอมปรับปรุงไหลทางถนนสายหลัก 10,000,000 4,250,000 4,250,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร จากตําบลปาปง  ถึงตําบลสันทราย 1 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ถนนถายโอนองคการบริหารสวน สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว 16,307 กิโลเมตร  กวาง 7 เมตร หนา มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสารภี)

0.05 เมตร พรอมปรับปรุงภูมิทัศน 

(ถนน อบจ.ชม 4091)

155 ขยายผิวทางจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานตนโชคหลวง บานยวม 4,745,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสรมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 1,2,3,4,5 และหมูที่ 8 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 ไปมาไดสะดวก ตําบลไชยสถาน บานหนองปาแสะ  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลชมภู อําเภอสารภี และ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บานศรีบัวเงิน  ตําบลทาศาลา มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสารภี)

กวาง 6 เมตร ยาว 4,950 เมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

156 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายชมภู - บวกคาง ชวงถนน  - 1,520,800  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

โอเวอรเลย 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สายซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม - ลําปาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ถึงสี่แยกตนโชค  กวาง  6  เมตร   สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 870 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสารภี)

157 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขาม  - 60,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ลําน้ําปง (ศาลพระเจาพรหม) 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก เชื่อมระหวางบานปาเดื่อ หมูที่ 1 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลขัวมุง  และบานน้ําโทง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสารภี)

กวาง 8 เมตร ยาว 96 เมตร 

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

158 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายองคการบริหารสวนตําบล 10,000,000 2,377,700 2,377,700 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแหวน-อําเภอสารภี กวาง 6 เมตร 1 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ยาว 5,120 เมตร หนา 0.05 เมตร พรอม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หินคลุกหนา 0.20 เมตร จํานวนพื้นที่ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ไมนอยกวา 30,720 ตารางเมตร พรอม มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

ทอเหลี่ยมขนาดกวาง 1.50 เมตร สูง

1.20 เมตร ยาว 9 เมตร จํานวน 15 จุด

159 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเหมืองงา หมูที่ 5 ตําบลหางดง 3,996,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ผานบานแมขัก หมูที่ 3 ตําบล 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก หนองแกวถึงบานหารแกว หมูที่ 1 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลหารแกว อําเภอหางดง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ถนนคันคลองชลประทาน ซอย 22 ซาย มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

(คูขนาน) ตั้งแตทางหลวงหมายเลข 108 

เขาสูสะพานหนามหาวิทยาลัยนอรท-

เชียงใหม กวาง 6 เมตร ยาว 1,480 เมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

160 กอสรางถนนผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเทศบาลหางดง ซอย 19 (ซอย 3,212,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร สันปูเลย) (ถนนในพื้นที่ของ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

และรางระบายน้ํา ไปมาไดสะดวก เทศบาลตําบลหางดง เชื่อมไปยัง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนองแกว) หมูที่ 5 ตําบลหางดง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

ถึงหมูที่ 2 ตําบลหนองแกว

อําเภอหางดง หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร 

กวาง 6 เมตร  ยาว 370 เมตร 

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

 2,200 ตารางเมตร และกอสรางราง

ระบายน้ํา ขนาด 0.50 เมตร ทั้งสองขาง 

ความยาวรวมไมนอยกวา 721 เมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

161 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กอสรางสะพานขามลําเหมือง  - 593,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร แมขัก (สะพานเชื่อมตอพื้นที่ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ระหวางเทศบาลตําบลหางดง กับ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง องคการบริหารสวนตําบลหางดง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หมูที่ 3 , หมูที่ 7 ตําบลหางดง) มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

อําเภอหางดง กวาง 7 เมตร 

 ยาว 5.50 เมตร

162 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองจอมทอง  หมูที่ 9  - 593,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  ตําบลหางดง (สะพานเชื่อมพื้นที่ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ระหวางเทศบาลตําบลหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กับองคการบริหารสวนตําบลหางดง  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง กวาง 7 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

 ยาว 5.50 เมตร จํานวน  1 แหง

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

163 กอสรางผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง แยกทางหลวงหมายเลข 108-บานบอ  - 10,000,000 5,490,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ถนนเลียบคลองชลประทาน) 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลหางดง อําเภอหางดง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง (ถนนเชื่อมระหวางเทศบาลตําบล) 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หางดง กับ องคการบริหารสวน มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

ตําบลหางดง  และองคการบริหาร

สวนตําบลน้ําแพร หมูที่ 1 ตําบลหางดง 

ถึงหมูที่ 4 ตําบลหางดง อําเภอหางดง 

หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร กวาง 6 เมตร 

ไมมีไหลทาง หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 27,180 ตารางเมตร 

และกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

กวาง 9 เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 1 แหง

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

164 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขางคลองชลประทาน ซอย 1 ซาย 22 ซาย  - 2,256,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ถนนเชื่อมระหวางเขต 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก เทศบาลตําบลหางดง กับ องคการ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บริหารสวนตําบลหนองแกว 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลหางดง อําเภอหางดง) หมูที่ 5 มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

ตําบลหางดง อําเภอหางดง ถึงหมูที่ 2

ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง

หนา 15 เซนติเมตร กวาง 6 เมตร

ยาว 563 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 3,378 ตารางเมตร

165 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายหางดง-ทาขี้เหล็ก  หมูที่ 2  -  - 1,926,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 12 เมตร ยาว 12 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ทางเทากวาง 1 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอหางดง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

166 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลมะขามหลวง -บานมะขุนหวาน 10,000,000 5,600,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สายบานปาจู 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลมะขุนหวาน-บานรองขุด 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ถนนชลประทานฝงตะวันออก 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง  6  เมตร ยาว 5.7 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

167 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมูที่ 12-หมูที่ 1 ตําบลแมกา-บานดงปาติ้ว 3,000,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานดงปาซาง  ตําบลมะขุนหวาน - 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก หมูที่ 10 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

168 ปรับปรุงถนนเดิมทับ 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเชื่อมตอระหวาง หมูที่ 7 2,205,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยยางแอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทุงตอมกับ หมูที่ 2 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 (โอเวอรเลย) ไปมาไดสะดวก ตําบลมะขามหลวง  อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง  4  เมตร ยาว 1,225 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

โดยรวมไมนอยกวา 4,900 ตารางเมตร

169 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสัน หมูที่ 6  ตําบลบานแม  - 1,050,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมกับ บานสันใหม หมูที่ 3 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ขามลําเหมืองหลวง ไปมาไดสะดวก ตําบลน้ําบอหลวง   อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว 10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

170 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานเหมืองฟู หมูที่ 1 ตําบลบานแม  - 1,050,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมกับบานหนองหา หมูที่ 5 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ขามลําเหมืองหลวง ไปมาไดสะดวก ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง  กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

171 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําเหมืองหลวง  บานแม หมูที่ 8  - 1,050,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานแม เชื่อมกับบานฟาฮาม 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก หมูที่ 2 ตําบลน้ําบอหลวง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

172 ปรับปรุงถนนเดิมทับ 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปรับปรุงถนนสายหลักตําบลทุงตอม  -  - 8,139,200 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดวยยางแอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมูที่ 5 -หมูที่ 9  เชื่อมตอเทศบาล 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 (โอเวอรเลย) ไปมาไดสะดวก หนองตองพัฒนา อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4-5 เมตร ยาว 6,886 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่โดยรวม มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

ไมนอยกวา  29,660  ตารางเมตร

173 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เสริมเหล็กขามลําเหมืองหลวง  -  - 1,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานกิ่วแลหลวง  หมูที่  4  ตําบลยุหวา 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก เชื่อมบานตนแกว หมูที่ 9 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 7 เมตร ยาว 10 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

งบประมาณและทีมา

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

174 ซอมแซมถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 10   ตําบลบานกลาง  -  - 1,994,400 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แบบโอเวอรเลย  2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลมะขุนหวาน  บานสันโปง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 ไปมาไดสะดวก ตําบลแมกา  อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4 เมตร  ยาว 1,785 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอสันปาตอง)

175 เสริมผิวลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง จุดที่ 1 หมู 3 บานพันตน เชื่อม หมู 6 1,376,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานนาทราย    กวาง 4 เมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

(โอเวอรเลย) ไปมาไดสะดวก ยาว 600 เมตร   หนา 0.05 เมตร   สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

 จํานวน 2 จุด 3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง จุดที่ 2 หมู 6 บานนาทราย เชื่อม หมู 2 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว บานหัวฝายตําบลบานกาด อําเภอแมวาง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

 กวาง 4 เมตร  ยาว 600 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน

ไมนอยกวา 4,800 ตารางเมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

176 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานสันปูเลย - บานหวยหยวก 10,000,000 13,000,000 13,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 7  ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 1 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 ไปมาไดสะดวก กวาง 8  เมตร หนา 0.05 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทาง 20 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

177 ทอเหลี่ยมขามลําหวย 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางเสนทางไปบานสันปูเลย 800,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร (ดอนเปา)  บานหวยหยวก หมู 7 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลแมวิน  จํานวน 4 แหง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวางแหงละ 2x (1.80x1.80) เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

178 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 1 บานกลาง ตําบลทุงรวงทอง 1,013,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมวาง เชื่อม หมู 9 บานกลาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 4  เมตร ยาว 857 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.05 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

179 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อม หมู 1 ตําบลทุงรวงทอง  - 1,750,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมวาง กับ หมู 9 ตําบลทุงสะโตก 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

หนาวัดศรีบุญเรือง ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง กวาง 7 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว  20  เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

180 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 8 บานดอนปน ตําบลทุงรวงทอง  - 747,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมวางเชื่อม หมู 10 บานทาสา 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 150 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

181 ปรับปรุงถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 7 บานดงแมอาว ตําบลทุงรวงทอง  - 1,773,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมวาง เชื่อม หมู 5 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก บานศรีดอนชัย  ตําบลยางคราม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอดอยหลอ  กวาง 4 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,500 เมตร  หนา 0.05 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา

 - 434 -



 - 435 -

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

182 กอสรางทอเหลี่ยมลอด 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง (หนาบานนางคํา บุญทา) หมู 2  - 453,300  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ถนนทางหลวง 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทุงรวงทอง อําเภอแมวาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

 ไปมาไดสะดวก กวาง 3 เมตร ยาว 18 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ลึก 1.10 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

183 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 1 บานกลาง ตําบลทุงรวงทอง เชื่อม  - 1,100,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 9 ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ( หนาบานพอหลวงสกุล อินตะจัน ) สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร   ยาว 20 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

184 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสันปูเลย  ตําบลดอนเปา  -  - 5,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมวาง  - บานหวยโทง  1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลน้ําบอหลวง  อําเภอสันปาตอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

 3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ขนาด 7 x 60 เมตร  จํานวน 1 แหง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

185 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานริมขาน ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง  -  - 5,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  - บานรองขุม ตําบลบานแม 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอสันปาตอง  ขนาด 7 x 60 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง จํานวน 1 แหง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

186 ปรับปรุงพื้นผิวถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายสันคะยอม - น้ําบอหลวง  - 11,000,000 11,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

OVERLAY 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ระยะทาง 12,000 เมตร กวาง 6  เมตร 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมวาง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

187 ปรับปรุงผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสาย หมู 8  บานสามหลัง 6,450,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟสกติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลสองแคว - หมู 4 บานปากทางเจริญ 1                 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

(OVERLAY) ไปมาไดสะดวก ตําบลดอยหลอ (ถนนสายนี้อยูใน สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ความรับผิดชอบขององคการบริหาร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว สวนจังหวัดเชียงใหม เลขที่ 5132) มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยหลอ)

อําเภอดอยหลอ

กวาง 4  เมตร  ยาว 5,650 เมตร 

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 22,600 ตารางเมตร

188 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวาง หมู 9    บานหวยรากไม 1,767,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แบบผิวเรียบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยางคราม -หมู 5 บานสันนกแกว 1                 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันติสุข  อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง  12  เมตร  ยาว  6  เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยหลอ)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

189 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวาง หมู 5  บานหวยรากไม 7,458,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แบบผิวเรียบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลยางคราม  ถึง หมู 7 บานโปงจอ 1                 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร  ยาว 4,200 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยหลอ)

190 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวาง หมู 22   บานวังธารทอง  - 4,173,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แบบผิวเรียบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลดอยหลอ ถึง หมู 7 บานโปงจอ 1                  2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร ยาว 2,350 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ไมต่ํากวา 14,100 ตารางเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยหลอ)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

191 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยน้ําดิบ หมู 2 ตําบลขวงเปา 2,500,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอจอมทองถึงบานไรบน หมูที่ 23 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ระยะทางยาว 3.4 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง  6  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

192 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางตําบลดอยแกว ตําบล  - 42,000,000  42,000,000   1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหลวงจากปากทางน้ําตกแมเตี๊ยะ 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ถึงบานขุนแตะ ถึงบานหวยมะนาว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ถึงบานหวยสมปอยกับขุนยะ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

กวาง 6 เมตร ยาว 56 กิโลเมตร

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

193 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 5,12,19,23 ตําบลบานกลาง  - 31,500,000 31,500,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สายแมยะ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมหมู 4,5,8 ตําบลดอยแกว 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอจอมทอง  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 42 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

194 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมบานแมเตี๊ยะใตกับตําบล  - 3,900,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ดอยแกว หมู 7 บานแมเตี๊ยะใต 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก  เชื่อมหมู 3 ตําบลดอยแกว สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอจอมทอง กวาง 6 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,500  เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

195 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 11,13 ตําบลบานหลวง เชื่อมหมู 1  - 7,500,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

สายทุงเมืองกลาง 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลดอยแกว  อําเภอจอมทอง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 5 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

196 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําแมกลาง ระหวาง  -  - 2,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ประชาอุทิศ(ทาจีออ) 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลบานหลวงและตําบลดอยแกว 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก  อําเภอจอมทอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร  ยาว  30  เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

197 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 1. กอสรางถนน คสล.กวาง 6 เมตร  -  - 1,200,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ดอยแกว - ทามณีและ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 160 เมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

กอสรางสะพานขาม ไปมาไดสะดวก 2. กอสรางสะพาน คสล.กวาง 7 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

ลําน้ําแมกลาง 3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 6 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

บานทามณี การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

198 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง หมู 18,5,23,19, ตําบลบานหลวง เชื่อม  - 22,500,000 22,500,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลดอยแกว ผานหมู 4,5,8 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง  6 เมตร ยาว  25 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอจอมทอง)

งบประมาณและทีมา

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

199 กอสรางถนนลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานแมยางสาน ตําบลทาผา - บานแมหลุ - 8,800,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

บดอัด 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานกองแขกเหนือ - บานแมคงคา - 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก บานอมลน ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาวประมาณ 44 กิโลเมตร กวาง 6 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

200 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานบน - บานแมอวม(เลี่ยงเมือง) 6,500,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 3 , 12 , 18 ตําบลชางเคิ่ง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก เขตรับผิดชอบเทศบาลตําบลแมแจม - สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมู 2 ตําบลชางเคิ่ง  เขตรับผิดชอบ 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว องคการบริหารสวนตําบลชางเคิ่ง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม

กวาง 8  เมตร  ยาว 6,000 เมตร

หนา 0.50 เมตร

งบประมาณและทีมา
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1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

201 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สะพานขามลําน้ําแจม บานยางหลวง 3,400,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลทาผา - บานกองแขกเหนือ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 7 เมตร ยาว 40 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

202 ปรับปรุงถนนดินลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานแมซา - บานแมขอ - บานแมเอาะ - 11,100,100  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมสะงะ - บานแมแจะ - บานแมแฮ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก เหนือ   ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม - สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง  6  เมตร   ยาว  37  กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

งบประมาณและทีมา
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1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

203 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายกองบอด , แมหงานหลวง  - 16,500,000 16,500,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลปางหินฝน  บานกองกาน 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง  6  เมตร  ยาว 15 กิโลเมตร  3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

204 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เสนทางระหวางตําบลบานจันทร  - 10,000,000 3,409,500 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร   - ตําบลแจมหลวง อําเภอแมแจม 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร  ยาว 5 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

งบประมาณและทีมา
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1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

205 กอสรางถนนลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานไร หมู 10 ตําบลทาผา  - 4,300,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

บดอัดแนน 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอแมแจม ถึง บานขุนปอน หมู 12 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร   ระยะทาง 15 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

206 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ระหวางหมูบานแมซา ตําบลแมนาจร -  - 2,126,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมตะละใต   ตําบลแมแดด 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแจม กวาง 6  เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว  ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

207 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานหวยผา ตําบลแมนาจร - บานขุนแมรวม  - 3,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแจมหลวง   อําเภอแมแจม 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง  6 เมตร  ยาว 3 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

งบประมาณและทีมา
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1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

208 ปรับปรุงถนนลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานขุนแมรวม ตําบลแจมหลวง -  -  - 1,800,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

บดอัด 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานวัดจันทร ตําบลบานจันทร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมแจม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 18 กิโลเมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

209 กอสรางถนนลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายทางบานปางเกี๊ยะ หมู 11 ตําบลแมศึก -  -  - 5,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

บดอัด 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานบาละป หมู 2 ตําบลแมศึก - 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก บานหวยผา  หมู 8 ตําบลแมนาจร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง อําเภอแมแจม 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว กวาง 6 เมตร  ยาว 20 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

210 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายบานปาตึง หมู 11 ตําบลชางเคิ่ง -  -  - 10,511,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหลวง อําเภอจอมทอง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 6 เมตร ยาว 8 กิโลเมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมแจม)

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

211 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานปาขาม ตําบลบานตาล  ถึง บานแอน   - 9,500,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แบบผิวเรียบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร อําเภอดอยเตา ถนนลาดยาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง  6 เมตร   ยาว 3,300 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอฮอด)

212 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวางบาน 6,479,900  -   - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เดนปาตัน หมู 7 ตําบลบงตัน 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กับ บานแมยุย ตําบลบานตาล อําเภอฮอด สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6  เมตร ยาว 4,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

213 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ตําบลบานแอนจัดสรร ถึงบานปาขาม 7,700,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เคปซิล 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  หมู 2 ตําบลบานตาล อําเภอฮอด  1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 6  เมตร   ยาว 4,600 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง  เพื่อใชเปนเสนทางสัญจรไปมา 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระหวางตําบลและขนสงผลิตผลทาง มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา)

การเกษตร

214 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง  ระหวางบานแปลง 1 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา 10,000,000 10,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถึงบานสันปาดํา หมู 6 ตําบลดอยเตา 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอดอยเตา  สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร  ยาว 10,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

215 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนเทศบาลตําบล 2 กวาง 6 เมตร 10,000,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

เเอสฟลลติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 4,500 เมตร เชื่อมระหวางองคการ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก บริหารสวนตําบลทาเดื่อ กับ เทศบาล สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลทาเดื่อ บานแปลง 5 หมู 3 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา)

216 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนลาดยาง กวาง 6 เมตร  - 3,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 3,000 เมตร เชื่อมระหวาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก บานโปงทุง หมู 5 ตําบลโปงทุง กับ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานฉิมพลี หมู 4 ตําบลดอยเตา 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอดอยเตา)

งบประมาณและทีมา

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

217 กอสรางถนนผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง 4,613,300  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ลูกรัง ตามแบบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 22,157 กิโลเมตร ระหวางบานแมลาน 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

มาตรฐาน F6 ไปมาไดสะดวก หมูที่ 3 ตําบลยางเปยง ถึงบานผาผึ้ง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หมูที่ 6 ตําบลสบโขง อําเภออมกอย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภออมกอย)

218 กอสรางถนนผิวจราจร 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กวาง 6 เมตร ไมมีไหลทาง 12,240,900  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ลูกรัง ตามแบบ 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ยาว 70,600 กิโลเมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

มาตรฐาน F6 ไปมาไดสะดวก ระหวางบานหลังปาขา หมูที่ 17 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลยางเปยง ถึงบานหวยไกปา หมูที่ 14 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภออมกอย)

219 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางตําบลมอนจอง กับ 1,374,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ตําบลแมตื่น ขนาดผิวจราจร กวาง 6 เมตร 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภออมกอย)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

220 กอสรางถนนลูกรัง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กวาง 8 เมตร ระยะทาง 35,000 เมตร  -  - 4,800,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

บดอัด 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมระหวางบานหางหลวง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลนาเกียน กับบานแมหลอง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ตําบลสบโขง  อําเภออมกอย 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภออมกอย)

221 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมระหวางหมู 3 บานแมสาหลวง - 13,000,000  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร หมู 4  บานดอนตัน ตําบลเหมืองแกว 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมริม ขนาด 2 ชองจราจร ผิวจราจร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 12 เมตร ทางเทาขางละ 1.50 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ระยะทาง 150 เมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

222 กอสรางถนน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ปากทางโปงแยงบานหนองหอยเกา หมู 7 12,682,700  -  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร ถึง บาหนองหอยใหม หมู 11 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลโปงแยง สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง กวาง 6 เมตร ยาว 6,000 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

งบประมาณและทีมา

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

223 กอสรางถนนลาด 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง สายเลียบคลองชลประทาน เชื่อมระหวาง  - 20,000,000 20,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

ยางแอสฟลทติก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานหนองอาบชาง ตําบลสันโปง  - 1 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก หมู 6  ตําบลขี้เหล็ก และเชื่อมกับ สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง บานทรายมูล ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 10 กิโลเมตร มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

พื้นที่ 60,000 ตารางเมตร

224 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บริเวณ หมู 3 บานกลาง ตําบลริมเหนือ  - 4,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อม หมู 2 บานดวงดี ตําบลริมใต 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก กวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

225 กอสรางสะพาน 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ขามลําน้ําแมสาบานทุงหา  หมู 5  - 4,000,000  - 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร  ตําบลแมแรม ติดตอบานหวยโจ หมู 6 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ตําบลริมใต  อําเภอแมริม สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ผิวจราจรกวาง 7 เมตร ยาว 20 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

226 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง เชื่อมบานนาหืก หมู 1 ตําบลสะลวง ถึง  -  - 3,834,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร บานแมแอน หมู 4 ตําบลหวยทราย 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก อําเภอแมริม  ผิวจราจรกวาง 6 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง ยาว 2,000 เมตร  หนา 0.05 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

227 กอสรางถนนลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง บานสะลวงนอก หมู 3 ตําบลสะลวง  -  - 5,750,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานสันปาตึง หมู 3 ตําบลสันปายาง 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก ผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง หนา 0.05 เมตร 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

228 บูรณะลาดยาง 1.  เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง ถนนสายบานตนผึ้ง ตําบลเหมืองแกว  -  - 3,000,000 1. ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต 2.  เพื่อใหประชาชนใชสัญจร เชื่อมบานปาขอย ตําบลสันผีเสื้อ 1 2. ประชาชนสามารถใชเสนทาง อบจ.ชม.

ไปมาไดสะดวก รหัสสายทาง ชม. 5138 สัญจรไปมาไดอยางสะดวก (โครงการ

3.  เพื่อใหการขนสงผลผลิตทาง 3. การขนสงผลผลิตทางการเกษตร เกินศักยภาพ

การเกษตรไดสะดวกรวดเร็ว มีความสะดวกรวดเร็ว อําเภอแมริม)

งบประมาณและทีมา

            1.3  แนวทางการพัฒนา การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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- 455 -

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการใชจุลินทรีย 1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใช อบรมประชาชนหรือเกษตรกรตาม  -  - 2,300,000 1. ดินมีสภาพดีขึ้น สํานักปลัด

กลุมหมักสังเคราะห เชื้อจุลินทรทรียในการปรับปรุงดิน ทองที่ตาง ๆในอําเภอสารภี จํานวน 106 1 2. ลดตนทุนการผลิตของ อบจ.ชม.

ฟนฟูปรับสภาพดิน ในสวนผักผลไม หมูบาน ๆ ละ 120 รองเรียน รวม 1,272 เกษตรกร (โครงการ

แทนการเผาเศษวัสดุ 2. เพื่อลดตนทุนการผลิตจากการ ครั้ง/เรื่องโดยเนน 3.เกษตรกรผลิตพืชที่ปลอดภัย เกินศักยภาพ

หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อ ใชปุยเคมี 1.กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไย ไดมาตรฐานเปนแนวทาง อําเภอสารภี)

ลดมลภาวะอากาศ 3.เพื่อสงเสริมใหเกาตรกรผลิตพืชที่ 2.กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวหรือพืชไรอื่นๆ พัฒนาสูระบบเกษตรอินทรีย

ปลอดภัยไดมาตรฐาน

            2.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม

งบประมาณและทีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําบานตนยางนา 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน และ โครงการจัดทําบานตนยาง ซึ่งมีความสูง  - 25,000,000 25,000,000 1. มีแหลงทองเที่ยวเชิง กองชาง

เพื่อเปนแหลง การมีสวนรวมอนุรักษตนยางนา ไมต่ํากวา 12 ชั้น หรือ 30 - 40 เมตร 1 1 อนุรักษเพิ่ม อบจ.ชม.

ทองเที่ยวใหม บนถนนสายเชียงใหม - ลําพูน โดยประมาณ และติดตั้งลิฟท ภายใน 2.ถนนสายตนยางเปน (โครงการ

2. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิง บานตนยาง ประกอบดวย ถนนสายธรรมชาติเปนที่ เกินศักยภาพ

อนุรักษแหงใหม  - การจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑทองถิ่น รูจักแกนักทองเที่ยว อําเภอสารภี)

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยว ชุมชนของที่ระลึก

 - หองนิทรรศการประวัติศาสตร

            2.8  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดทําบานตนยางนา 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุน และ โครงการจัดทําบานตนยาง ซึ่งมีความสูง  - 25,000,000 25,000,000 1. มีแหลงทองเที่ยวเชิง กองชาง

เพื่อเปนแหลง การมีสวนรวมอนุรักษตนยางนา ไมต่ํากวา 12 ชั้น หรือ 30 - 40 เมตร 1 1 อนุรักษเพิ่ม อบจ.ชม.

ทองเที่ยวใหม บนถนนสายเชียงใหม - ลําพูน โดยประมาณ และติดตั้งลิฟท ภายใน 2.ถนนสายตนยางเปน (โครงการ

2. เพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิง บานตนยาง ประกอบดวย ถนนสายธรรมชาติเปนที่ เกินศักยภาพ

อนุรักษแหงใหม  - การจัดแสดงสินคาผลิตภัณฑทองถิ่น รูจักแกนักทองเที่ยว อําเภอสารภี)

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยว ชุมชนของที่ระลึก

 - หองนิทรรศการประวัติศาสตร

            2.8  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและสรางมาตรฐานการทองเที่ยวและการสรางการเรียนรูและประสบการณรวม

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมพัฒนาแหลงทองเที่ยว 1.  เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  หมูที่ 3 2,000,000 - - 1.  ประชาชนเกิดความรักและ สํานักปลัดฯ

เชิงวัฒนธรรมอําเภอดอยสะเก็ด 2. เพื่ออนุรักษและรักษาประเพณี  ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด      หวงแหนในศิลปวัฒนธรรม อบจ.ชม.

    วัฒนธรรมของทองถิ่นใหคงอยู 1. สงเสริมงานประเพณีแหนมสด      ประเพณีของตนเอง (โครงการ

     รดตนศรีมหาโพธิ์ , งานตักบาตร 2.  และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการ เกินศักยภาพ

     เทโวโรหนะ      ทองเที่ยว อําเภอดอยสะเก็ด)

    เปนจํานวนเงิน 500,000 บาท

2. งานปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว

     เปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท

3. จัดทําศูนยขอมูลการทองเที่ยว

            2.9  แนวทางการพัฒนา สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

งบประมาณและทีมา

    จํานวน 1 หลัง เปนจํานวนเงิน

    500,000  บาท

2 จัดงานมหัศจรรยลานนา เพื่อสงเสริมอาชีพของประชาชน บานตนเปา ตําบลตนเปา 800,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

เมืองกระดาษสา ครั้งที่ 7 ประจําป ในพื้นที่ อําเภอสันกําแพง อบจ.ชม.

 พ.ศ. 2553 (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสันกําแพง)
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เปาหมาย หนวยงาน

ลําดับที โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดงานเทศบาลรมบอสราง และ 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เทศบาลตนเปา อําเภอสันกําแพง 2,300,000 - - 1.  ประชาชนมีรายไดจากการ สํานักปลัดฯ

หัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 27 2. เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น      ทองเที่ยว อบจ.ชม.

ประจําป 2553     2.  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการ (โครงการ

   สืบทอดตอไป เกินศักยภาพ

อําเภอสันกําแพง)

4 จัดงานวันสตรอเบอรี่ เพื่อสงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพเกษตรกรและ 500,000 - - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น สํานักปลัดฯ

และของดีอําเภอสะเมิง เกษตรกรและแปรรูปผลผลิต แปรรูปผลผลิต อบจ.ชม.

(โครงการ

เกินศักยภาพ

2.9  แนวทางการพัฒนา สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

งบประมาณและที่มา

อําเภอสะเมิง)

5,600,000  - - 5,600,000                                 

4 - - 4                                               
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 มหกรรมเอื้องผึ้งเอื้องคํา 1. เพื่อใหประชาชนอนุรักษตนยาง  - จัดกิจกรรมวันดอกเอื้องบาน เพื่อเปน 4,000,000  -  - 1. ประชาชนเห็นคุณคา สํานักปลัด

(วันดอกเอื้องบาน) และ ดอกเอื้องผึ้ง เอื้องคํา การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหม 1 ของตนยางดอกเอื้องผึ้ง อบจ.ชม.

ประเพณีสงกรานต 2. เพื่อเปนสงเสริมและเผยแพรให และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เอื้องคํา มากขึ้น (โครงการ

สงเสริมการทองเที่ยว เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และสิ่งแวดลอม 2. มีนักทองเที่ยวมากเที่ยว เกินศักยภาพ

อําเภอสารภี 3.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวใน  - เผยแพรใหประชาชนรูจักถนนสาย มากขึ้น อําเภอสารภี)

อําเภอสารภี ตนยาง ที่มีแหงเดียวในโลก ใหเปนที่

รูจักอยางแพรหลาย

 - จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เสริมสรางชื่อเสียง

และรายได ใหแกอําเภอสารภี

            2.9  แนวทางการพัฒนา สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

งบประมาณและทีมา

6 เทศกาลยี่เปง เทศกาล 1. เพื่อสงเสริมแหลงทองเที่ยวทาง บริเวณสถานีอุทกวิทยา บานกองหิน หมู 6 500,000  -  - 1. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว สํานักปลัด

กินปลาน้ําปงแอวน้ําแจม วัฒนธรรมอันเกาแก 130 ป ตําบลหางดง อําเภอฮอด สงเสริมการทอง 1 ในอําเภอฮอดมากขึ้น อบจ.ชม.

ลองเรือชมเมืองโบราณ 2. สงเสริมวิถีชีวิตริมน้ําแจมและลําน้ําปง เที่ยวทางธรรมชาติแหลงใหม วิถีชีวิตลุม 2. ประชาชนในพื้นที่ให (โครงการ

พื้นตํานานพระนางจาม ในการประกอบอาชีพการประมง น้ําปงและแหลงวัฒนธรรมโบราณใน ความสําคัญขนบธรรม เกินศักยภาพ

เทวี สงเสริมการทองเที่ยว 3. เพื่อฟนฟูประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น ภาพรวม อําเภอฮอด เนียมประเพณีมากขึ้น อําเภอฮอด)

อําเภอฮอด 3. ประชาชนในพื้นที่มี

รายไดเสริม

- 460 -



 - 461 -

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ฟนฟูประเพณีมหา 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของ บริเวณหนาอําเภอฮอด โรงเรียนชุมชน 1,000,000  -  - 1. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว สํานักปลัด

สงกรานตพิสดารนคร อําเภอฮอด บานทาขามจัดงานแสดงแสง สี เสียง 1 ในอําเภอฮอดมากขึ้น อบจ.ชม.

สงเสริมการทองเที่ยว 2. เพื่อฟนฟูประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น วิพิธทัศนาประวัติเมืองฮอด 2. ประชาชนในพื้นที่ให (โครงการ

อําเภอฮอด 3. ปลูกจิตสํานึกและความภาคภูมิใจ ความสําคัญขนบธรรม เกินศักยภาพ

และชื่อเสียงอันดีงามของชาวอําเภอฮอด เนียมประเพณีมากขึ้น อําเภอฮอด)

ใหเปนที่รูจัก 3. อําเภอฮอดเปนที่รูจัก

ของประชาชนทั่วไป

8 จัดงานประเพณียี่เปง 1. เพื่อสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม ตําบลนาเกียน , ตําบลสบโขง 700,000  -  - 1. สงเสริมอนุรักษ สํานักปลัด

อมกอย  สงเสริมการ และประเพณีอันดีงามใหคงอยกับ ตําบลยางเปยง , ตําบลอมกอย , ตําบลแมตื่น 1 วัฒนธรรมและประเพณี อบจ.ชม.

            2.9  แนวทางการพัฒนา สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

งบประมาณและทีมา

อมกอย  สงเสรมการ และประเพณอนดงามใหคงอยูกบ ตาบลยางเปยง , ตาบลอมกอย , ตาบลแมตน 1 วฒนธรรมและประเพณ อบจ.ชม.

ทองเที่ยวอําเภออมกอย ชาวอมกอยสืบไป ตําบลมอนจอง และเทศบาลตําบลอมกอย อันดีงามใหคงอยูกับ (โครงการ

2. เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริม ชาวอมกอยสืบไป เกินศักยภาพ

การทองเที่ยวอําเภออมกอย 2. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว อําเภออมกอย)

3. เพื่อสรางความสามัคคี 3.ประชาชนในอําเภอ

ความรวมมือเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อมกอยมีความสามัคคีกัน

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเยาวชน 4. เยาวชนรุนหลังเห็น

รุนหลังไดเห็นคุณคาและประโยชน คุณคาทางวัฒนธรรม

ของประเพณี วัฒนธรรมที่นา และประเพณีและ

ภาคภูมิใจอันเกิดจากภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น

ของคนในทองถิ่น
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 จัดงานประเพณีปใหม 1. เพื่อสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม ตําบลนาเกียน , ตําบลสบโขง 700,000  -  - 1. สงเสริมอนุรักษ สํานักปลัด

เมืองอมกอยสงเสริมการ และประเพณีอันดีงามใหคงอยูกับ ตําบลยางเปยง , ตําบลอมกอย , ตําบลแมตื่น 1 วัฒนธรรมและประเพณี อบจ.ชม.

ทองเที่ยวอําเภออมกอย ชาวอมกอยสืบไป ตําบลมอนจอง และเทศบาลตําบลอมกอย อันดีงามใหคงอยูกับ (โครงการ

2. เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริม ชาวอมกอยสืบไป เกินศักยภาพ

การทองเที่ยวอําเภออมกอย 2. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว อําเภออมกอย)

3. เพื่อสรางความสามัคคี 3.ประชาชนในอําเภอ

ความรวมมือเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน อมกอยมีความสามัคคีกัน

4. เพื่อสรางจิตสํานึกใหเยาวชน 4. เยาวชนรุนหลังเห็น

รุนหลังไดเห็นคุณคาและประโยชน คุณคาทางวัฒนธรรม

ของประเพณี วัฒนธรรมที่นา และประเพณีและ

            2.9  แนวทางการพัฒนา สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด

งบประมาณและทีมา

ของประเพณ วฒนธรรมทนา และประเพณและ

ภาคภูมิใจอันเกิดจากภูมิปญญา ภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น

ของคนในทองถิ่น
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2.10 แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางน้ํา 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขื่อน เขื่อนแมทะลบหลวง - 2,739,400 - 1. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองชาง 

อําเภอไชยปราการ     แมทะลบหลวงใหสวยงาม  - กอสรางน้ําพุ จํานวน 1 จุด 2.  ประชาชนมีรายไดจากการ อบจ.ชม.

2. เพื่อใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก  - กอสรางศาลาจํานวน 2 จุด      ทองเที่ยว (โครงการ

    นักทองเที่ยว  - ปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกตนไมและ เกินศักยภาพ

   เดินระบบไฟภายในโครงการ อําเภอไชยปราการ)

 - กอสรางรานคา และลานจอดรถ

2 พัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกประชาชน การกอสรางถนนลาดยางผิวจราจร - 6,250,000 - ทําใหประชาชนและนักทองเที่ยว กองชาง 

และนักทองเที่ยวที่ใชเสนทางสัญจร ชนิดแคปซิล เขาสูแหลงทองเที่ยว มีความปลอดภัยในการสัญจร อบจ.ชม.

กาดเมืองผี หมู 7 บานทรายขาว (โครงการ

ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ เกินศักยภาพ

อําเภอไชยปราการ)

3 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว  เพื่อสรางสิ่งอํานวยความสะดวกแก 1)กอสรางถนนลาดยาง - - 17,000,000 1. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองชาง 

เชิงอนุรักษอุทยานแหงชาติศรีลานนนักทองเที่ยว 2)ปรับปรุงภูมิทัศน 2.  ประชาชนมีรายไดจากการ อบจ.ชม.

   -ปรับปรุงรานคา      ทองเที่ยว  (โครงการ 

   -กอสรางหองสุขา  เกินศักยภาพ 

   -กอสรางลานจอดรถ อําเภอแมแตง)

   -กอสรางศาลาอเนกประสงค

   -ที่พักนักทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขื่อนแมงัด
สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเขื่อนแมงัด
- -

12,000,000
1. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองชาง 

สมบูรณชล สมบูรณชล 2.  ประชาชนมีรายไดจากการ อบจ.ชม.

        ทองเที่ยว  (โครงการ 

 เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

5 พัฒนาแหลงทองเที่ยว 1. สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงาม เขื่อนแมกวงอุดมธารา - 14,000,000 14,000,000 1. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
กองชาง

2. เพื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 2.  ประชาชนมีรายไดจากการ
อบจ.ชม.

28,000,000     นักทองเที่ยว 1. กอสรางสะพานขามเขื่อนแมกวง      ทองเที่ยว (โครงการ

เพื่อเชื่อมตอระหวางอําเภอแมแตง
เกินศักยภาพ

และบานปาสักงาม อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอดอยสะเก็ด)

เชื่อมตอมายังตําบลลวงเหนือ

2. กอสรางอาคารรานคาชุมชน

3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสันเขื่อน

แมกวง

4. กอสรางปรับปรุงถนนสายหลัก

ตําบลลวงเหนือ

2.10   แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ1.  เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีความ น้ําตกแมวอง  บานปางไฮ หมูที่ 7 - - 4,000,000 นักทองเที่ยวมีความสะดวกและ กองชาง

      สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง  ตําบลเทพเสด็จ  อําเภอดอยสะเก็ด 320,000 ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อบจ.ชม.

2 . เพื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก - กอสรางถนนคอนกรีต 4x2,000 เมตร (โครงการ

     นักทองเที่ยว  - กอสรางศาลาพักผอน จํานวน 2 หลัง 160,000 เกินศักยภาพ

 4x8 เมตร อําเภอดอยสะเก็ด

 - กอสรางหองน้ํา จํานวน 2 จุด 750,000

 จุดละ 2 หอง 2x4 เมตร

 - ติดตั้งราวจับทางเดินลงสูบริเวณ 700,000

น้ําตก 300 เมตร

 - ปรับปรุงและกอสราง ทางเดินขาง

ลําน้ํา 700 ม.

7 ปรับปรุงภูมิทัศนน้ําพุรอน 1. สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงามมาก หมูที่ 6  ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด - 5,000,000   6,010,700 1. มีนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองชาง

ดอยสะเก็ด (โปงน้ํารอน)      ยิ่งขึ้น 1. ปรับสภาพภูมิทัศนบริเวณโดยรอบ 2.  ประชาชนมีรายไดจากการ อบจ.ชม.

2. เพื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก 2. กอสรางอาคารอาบน้ําแร จํานวน 2 หลัง      ทองเที่ยว (โครงการ

11,010,700     นักทองเที่ยว 3. กอสรางอาคารรานคาชุมชน เกินศักยภาพ

จํานวน 1 หลัง อําเภอดอยสะเก็ด

4. กอสรางอาคารหองน้ําชาย 

จํานวน 1 หลัง

5. กอสรางอาคารหองน้ําหญิง 

จํานวน 1 หลัง

6. กอสรางศาลาพักผอน จํานวน 4 หลัง

7. งานกอสรางอื่น ๆ เชน ปาย ซุม ฯลฯ

2.10   แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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- 466 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว  เพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจร ตําบลสหกรณ อําเภอแมออน 1,918,000        - - ประชาชนและนักทองเที่ยว กองชาง

ถ้ําเมืองออน ของประชาชนและนักทองเที่ยว ถนนทางขึ้นรวมถึงที่จอดรถ มีความปลอดภัยในการสัญจร อบจ.ชม.

 -ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีต (โครงการ

พื้นที่ 2,381 ตารางเมตร เกินศักยภาพ

 -ขยายผิวจราจร คสล.พื้นที่ 430 ตารางเมตร อําเภอแมออน)

9 ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยว 1. เพื่อใหสถานที่ทองเที่ยวถ้ําเมืองออน ตําบลสหกรณ  อําเภอแมออน - 871,000 - 1.  นักทองเที่ยวมีสถานที่จอดรถ กองชาง

ถ้ําเมืองออน     มีลานจอดรถ กอสรางรานคาและลานจอดรถเพื่อ 2.  ประชาชนในพื้นที่มีรายได อบจ.ชม.

2. เพื่อใหมีรานคาอํานวยความสะดวก นมัสการพระเจาทันใจ ความยาว 350 เมตร       จากการขายสินคา (โครงการ

    แกนักทองเที่ยว พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร เกินศักยภาพ

อําเภอแมออน)

10 พัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 1. เพื่อความปลอดภัยและอํานวยความ ปรับปรุงถนนทางเทา กอสรางสํานักงาน - 5,000,000 5,000,000 1. นักทองเที่ยวมีความปลอดภัย กองชาง

สบสะเมิง     สะดวกแกนักทองเที่ยว บริการนักทองเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน      ในการเดินทองเที่ยว อบจ.ชม.

10,000,000 2 . สถานที่ทองเที่ยวมีความสวยงามมาก บริเวณสบสะเมิง อําเภอสะเมิง 2 มีสํานักงานบริการนักทองเที่ยว (โครงการ

     ยิ่งขึ้น 3. นักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทําให เกินศักยภาพ

    ประชาชนมีรายได อําเภอสะเมิง)

2.10   แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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                                                                             เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงวัดพระนอนแมปูคา เพื่อปรับปรุงแหลงทองเที่ยว และทําให 1. ปรับปรุงหลังคาวิหารและบูรณะ 3,500,000 - - นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นทําใหเศรษฐกิจ กองชาง

ใหเปนแหลงทองเที่ยวของอําเภอ วัดและประชาชนมีรายได ภาพวาดฝาผนังวิหาร ในทองถิ่นดีขึ้น อบจ.ชม.

สันกําแพง 2. สรางศาลาปฏิบัติธรรม (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสันกําแพง)

2.10   แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและที่มา
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- 468 -

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงซอมแซม/ 1. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ บานกองลมใหม หมูที่ 10 5,000,000  -  - 1. การทองเที่ยวอําเภอ กองชาง

กอสรางถนน 2. เพื่อสงเสริมอาชีพ สรางรายไดสู ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง - 1                  เวียงแหงไดรับการ อบจ.ชม.

สายน้ําตกแมหาด ชุมชนทองถิ่น บานนามน หมูที่ 7 ตําบลเมืองแหง กระตุนสรางความรูจัก (โครงการ

(อําเภอเวียงแหง) 3. เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ผูคนทั่วไป เกินศักยภาพ

คุณภาพชีวิตความเปนอยูของราษฎร 2. ความเปนอยูของ อําเภอเวียงแหง)

ใหดีขึ้น ประชาชนในอําเภอ

4.สรางความปลอดภัยในชีวิตและ เวียงแหงดีขึ้น

ทรัพยสิน 3. สงเสริมการทองเที่ยว

5. เพื่อใชเปนเสนทางขนสงผลผลิต เชิงอนุรักษ

ทางการเกษตร 4. ประชาชนในอําเภอ

เวียงแหงมีอาชีพและ

รายได

            2.10  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงภูมิทัศน 1. เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ ถนนสายเชียงใหม - ลําปาง 512,000  -  - 1. ประชาชนมีสุขภาพจิตดีขึ้น กองชาง

บริเวณวัดเจ็ดยอด 2. เพื่อปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมใหมี กวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร 1 2.มีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชม อบจ.ชม.

ภูมิทัศนที่สวยงาม พื้นที่ประมาณ 750 ตารางเมตร (โครงการ

3. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด พรอมปลูกไมดอกไมประดับ เกินศักยภาพ

เชียงใหม และปูหินเกล็ดดานประตูโขง อําเภอเมือง)

พื้นที่ประมาณ 40 ตารางเมตร 

(สถานที่ดําเนินการ หมูที่ 2

 ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม) หรือตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลชางเผือก

13 ปรับปรุงพัฒนา 1. เพื่อสงเสริมแหลงการทองเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาหนองสะเรียม  - 5,000,000  - 1. มีนักทองเที่ยวมา กองชาง

หนองสะเรียม ที่สําคัญของอําเภอ เปนแหลงทองเที่ยว เนื้อที่ประมาณ 1 เที่ยวมากขึ้น อบจ.ชม.

เปนแหลงทองเที่ยว 2. เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 182 ไร 2. ประชาชนมีรายได (โครงการ

ในเขตพื้นที่อําเภอสันปาตอง เพิ่มขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

            2.10  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางถนนลาดยาง 1. เพื่อสงเสริมแหลงการทองเที่ยว หมูที่ 9,11  ตําบลยุหวา กวาง 6 เมตร  - 3,000,000  - 1. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว กองชาง

โอเวอรเลยรอบ ที่สําคัญของอําเภอ อําเภอสันปาตอง 1 มากขึ้น อบจ.ชม.

หนองสะเรียม 2. เพื่อการจราจรสะดวกรวดเร็วแก 2. ลดปญหาการจราจร (โครงการ

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

15 กอสรางขยายผิวจราจร 1. เพื่อสงเสริมแหลงการทองเที่ยว ทางเขาหนองสะเรียม หมูที่ 15  - 2,000,000  - 1. มีนักทองเที่ยวมาเที่ยว กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สําคัญของอําเภอ ตําบลยุหวา   อําเภอสันปาตอง 1 มากขึ้น อบจ.ชม.

พรอมยางโอเวอรเลย 2. เพื่อการจราจรสะดวกรวดเร็วแก กวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 2. ลดปญหาการจราจร (โครงการ

ประชาชนในพื้นที่และนักทองเที่ยว เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

            2.10  แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงภูมิทัศนอาง 1. เพื่อสงเสริมการพัฒนาและ ปรับปรุงภูมิทัศน สาธารณูปโภค 7,930,000  -  - 1. ประชาชนในพื้นที่ กองชาง

เก็บน้ําหนองดาง สงเสริมการทองเที่ยวในพื้นที่ พื้นที่อางเก็บน้ําหนองดาง บานฮอม 1 และใกลเคียงมีสถานที่ อบจ.ชม.

2. เพื่อสงเสริมรายไดใหกับ หมู 5 ตําบลขวงเปา อําเภอจอมทอง พักผอน และสถานที่ (โครงการ

ประชาชน เพื่อเปนสถานที่พักผอน ออกกําลังกายที่มี เกินศักยภาพ

3. เพื่ออนุรักษทรพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอมที่ดี อําเภอจอมทอง)

และระบบนิเวศนในพื้นที่ 2. สรางงาน สรางอาชีพ

4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของอางเก็บน้ํา กับราษฎรในพื้นที่

หนองดางในการปองกันและ 3. ชวยอนุรักษทรัพยากร

แกไขปญหาน้ําทวม หรือปญหา ธรรมชาติโดยเฉพาะ

ภัยแลงตามฤดูกาล ทรัพยากรน้ํา แหลงน้ําได

4. ปองกันและแกไข

ปญหาน้ําทวม หรือ

ปญหาภัยแลงตามฤดูกาล

            2.10  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการทางการทองเที่ยว

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 คลองสวยน้ําใส (น้ําแมคาว 1.  เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําแมคาว  -เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําแมคาว - 5,860,000 - 1.  คุณภาพน้ําแมคาวดีขึ้น กองชาง

ตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง) 2. ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนเห็นคุณคา  -เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟูแหลงน้ํา 2. .ประชาชนชวยดูแลรักษา อบจ.ชม.

    ทรัพยากรน้ํา ประเภทคูคลองสาธารณะอื่น ๆ      คุณภาพน้ําดีใหตลอดไป (โครงการ

ดําเนินการ หมู 1 - 6 ตําบลสันกลาง เกินศักยภาพ

ถึงหมู 2 ตําบลปาบง  อําเภอสารภี อําเภอสันกําแพง)

2 คลองสวยน้ําใส 1.  เพื่อฟนฟูคุณภาพน้ําใหดีขึ้น ฟนฟู และอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม - - 3,000,000 1.  คุณภาพน้ําทั้ง 3 แหลงดีขึ้น กองชาง

 ประจําปงบประมาณ 2553 2. ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนเห็นคุณคา คุณภาพน้ํา สรางสรรคสภาพชุมชนให 2. .ประชาชนชวยดูแลรักษา อบจ.ชม.

    ทรัพยากรน้ํา สวยงามในบริเวณแหลงน้ํา 3 แหลง ดังนี้       คุณภาพน้ําใหดีตลอดไป (โครงการ

 1. ลําน้ําออน เกินศักยภาพ

 2. หนองสันเหนือ อําเภอสันกําแพง)

 3. หนองน้ําบวกโจ

- 5,860,000 3,000,000      8,860,000

1 1                    2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  3.1  แนวทางการพัฒนา การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

งบประมาณและที่มา
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนตามโครงการ 1.  เพื่อใหสองขางทางรมรื่น บริเวณเกาะกลางถนนและ - 3,000,000 - 1.  ถนนมีความรมรื่นและสวยงาม กองชาง

คืนตนไมใหแกจังหวัดเชียงใหม      และสวยงาม สองขางทางหลวงแผนดินหมายเลข 2.  ทําใหมลพิษลดลง อบจ.ชม.

บริเวณเกาะกลางถนนและ 2. เพิ่อลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 1001 เชียงใหม พราว ,หมายเลข 1001 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในการ (โครงการ

สองขางทางหลวงแผนดิน     ที่เกิดจากยานพาหนะ เชียงใหม  สันทราย (สายเกา)     สัญจร เกินศักยภาพ

3.  เพื่อลดอุบัติเหตุใกนารสัญจร  และ 1260 ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย)

     ของประชาชน โดยการปลูกตนไมสองขางทาง,

งานรื้อตนไมและดอกไมของเดิม

พรอมปรับปรุงใหม,งานติดตั้ง

โคมไฟฟาสองถนน,งานกอสราง

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

้ ี

งบประมาณและทีมา

และงานวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก  จํานวน 1 สาย

2 ปรับปรุงภูมิทัศนตามโครงการ 1.  เพื่อใหสองขางทางรมรื่น  - ปลูกตนไมบริเวณถนนทางหลวง - 25,000,000 - 1.  ถนนมีความรมรื่นและสวยงาม กองชาง

คืนตนไมใหแกจังหวัดเชียงใหม      และสวยงาม จํานวนสองขางทาง ไดแก 2.  ทําใหมลพิษลดลง อบจ.ชม.

อําเภอสันทราย 2. เพิ่อลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม ถนนเชียงใหม - พราว ถนนเชียงใหม - 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในการ (โครงการ

    ที่เกิดจากยานพาหนะ สันทรายเกา     สัญจร เกินศักยภาพ

3.  เพื่อลดอุบัติเหตุใกนารสัญจร  - ติดตั้งโคมไฟสองถนนทางหลวง อําเภอสันทราย)

     ของประชาชน สายเกา

 - วางทอระบายน้ําเสีย ฝงประตูทาง

มหาวิทยาลัยแมโจ
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3.2  แนวทางการพัฒนา  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - 28,000,000 - 28,000,000

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ปลูกปาแลกขาว 1. เพื่อใหประชาชนลดการตัดไม ปลูกปาในพื้นที่ 2,500,000  -  - 1. ลดปริมาณการเผาปาไม สํานักปลัด

ทําลายปา  - ตําบลนาเกียน หมูบานอูตูมและ 1 2. เพิ่มจํานวนปาไมมากขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อใหประชาชนลดการเผาปาไม    บานกองปอเหนือ 3. ลดปริมาณหมอกควันที่เกิดขึ้น (โครงการ

3. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม  - ตําบลสบโขง หมูบานขุนตื่นและ เกินศักยภาพ

ในการปลูกตนไมและเพิ่มจํานวน    บานหวยหมี อําเภออมกอย)

ตนไม  - ตําบลยางเปยง หมูบานปตุคีและ

   บานแมแฮ

 - ตําบลอมกอย หมูบานยองแหละ 

   และบานแมระมีด

ํ  ื่   ิ

งบประมาณและทีมา

 - ตําบลแมตืน หมูบานซิแบรและ

   บานแมเทย

 - ตําบลมอนจอง หมูบานมูเชอ

   ปากทางและบานอมแพลน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดตั้งศูนยการเรียนรู/แหลงสืบคน 1. เพื่อรวบรวมและพัฒนาแหลง ศูนยการเรียนรู/แหลงสืบคน - - 1,000,000 ประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น กองการศึกษาฯ

ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี     การเรียนรูวัฒนธรรมจารีต ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ไดรับการสืบทอดตอไป อบจ.ชม.

ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงโบราณสถาน    ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงโบราณสถาน  (โครงการ 

และแหลงประวัติศาสตร     ประวัติศาสตร โบราณสถาน และแหลงประวัติศาสตร  เกินศักยภาพ 

            4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

งบประมาณและทีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ที่สําคัญของอําเภอแมแตง    ใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา อําเภอแมแตง)

2. เพื่อใหประชาชนและเยาวชน

    ในทองถิ่นไดตระหนักและ

     ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ

     ประเพณีของตนเอง
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 บูรณะปฏิสังขรณ 1. เพื่อเปนการอนุรักษแหลงโบราณ บูรณะปฏิสังขรณพระวิหารวัด 5,000,000  -  - 1. โบราณสถานวัดบวกครกหลวง กองการศึกษาฯ

พระวิหารวัด สถานอีกแหลงของจังหวัดเชียงใหม บวกครกหลวง หมูที่ 1 1 ไดรับการอนุรักษใหคงอยูสืบตอไป อบจ.ชม.

บวกครกหลวง 2. เพื่อเปนแหลงศึกษาหาความรูดาน 2.เปนแหลงศึกษาหาความรูทางดาน (โครงการ

ประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปกรรม ประวัติศาสตรโบราณคดี ศิลปกรรม เกินศักยภาพ

และสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรม อําเภอเมือง)

3 อนุรักษและพัฒนา 1. เพื่อใหคนในชุมชนตระหนักและ โบราณสถานเวียงทากาน 1,000,000 1. ประชาชนเห็นความสําคัญของ กองการศึกษาฯ

เมืองประวัติศาสตร รวมกันอนุรักษประวัติศาสตรทองถิ่น หมูที่ 5  ตําบลบานกลาง 1 ประวัติศาสตรมากขึ้น อบจ.ชม.

่ ่ ่

            4.1  แนวทางการพัฒนา  การจัดการองคความรู

งบประมาณและทีมา

เวียงทากาน 2. เพื่อใหประโยชนแกที่สนใจ อําเภอสันปาตอง 2. เปนประโยชนแกผูที่สนใจใน (โครงการ

ในการศึกษาไวเปนขอมูลทาง ในการคนควาขอมูล เกินศักยภาพ

ประวัติศาสตร อําเภอสันปาตอง)
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     4.2   แนวทางการพัฒนา การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

เปาหมาย บประมาณและที่มา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานปาเวณีเดือน 6 1.  เพื่อฟนฟูประเพณีวัฒนธรรม จัดงานสรงน้ําพระธาตุมอนเปยะ 100,000 - - 1.  ประเพณีวัฒนธรรมในทองถิ่น กองการศึกษา

เปงสืบฮีตตามฮอยไหวสาปารมี 2. เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เหนือ      สืบทอดตอไป อบจ.ชม.

พระธาตุมอนเปยะ (ชวงประมาณเดือนมีนาคม) 2.  ทําใหประชาชนมีรายไดจากการ (โครงการ

      ทองเที่ยว เกินศักยภาพ

อําเภอสะเมิง)

0 - -

1
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง เพื่อใหประชาชนในอําเภอฝางและ ติดตั้งระบบไฟฟา ระบบน้ํา อัฒจรรย 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนในอําเภอฝางมีสนามกีฬา กองชาง 

อําเภอฝาง อําเภอใกลเคียงมีสถานที่ในการ ลูวิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศนภายใน ที่มีมาตรฐานในการแขงขันกีฬา อบจ.ชม.

10,000,000 แขงขันกีฬาที่มีมาตรฐาน สนามกีฬาอําเภอฝาง บานหนองอึ่ง หมูที่ 3 (โครงการเกิน

ตําบลเวียง อําเภอฝาง ศักยภาพ

อําเภอฝาง)

2 สรางสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ ใหบริการแกประชาชน อําเภอฝาง - - 2,000,000 1. ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ สํานักปลัดฯ

พักผอนและออกกําลังกาย อําเภอแมอาย และอําเภอไชยปราการ ในการพักผอนและออกกําลังกาย อบจ.ชม.

ในการออกกําลังกายพักผอนหยอนใจ 2.  ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง (โครงการเกิน

อายุยืนยาว สุขภาพรางกายจิตใจ ศักยภาพ

สมบูรณแข็งแรง อําเภอฝาง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีมา

            5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดทําสวนสาธารณะและ เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กอสรางสวนสาธารณะและลานกิจกรรม - 6,200,000 - ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่ กองชาง 

ลานกิจกรรมอําเภอเชียงดาว พักผอนและออกกําลังกาย อําเภอเชียงดาวบริเวณที่ทิ้งขยะเดิมของ ในการพักผอนและออกกําลังกาย อบจ.ชม.

เทศบาลริมแมน้ําปง (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอเชียงดาว

4 จัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวาง 1.  เชื่อมความสัมพันธระหวาง องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต - - 200,000 1.  ทําใหบุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง สํานักปลัดฯ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น      องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอแมแตง 2.  กอใหเกิดความสัมพันธอันดี อบจ.ชม.

ในเขตอําเภอแมแตง 2.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย      ระหวางองคกรปกครอง  (โครงการ 

    สวนทองถิ่น  เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

5 ปรับปรุงสนามกีฬากลาง เพื่อใหประชาชนในอําเภอดอยสะเก็ด หมูที่ 3 ตําบลเชิงดอยอําเภอดอยสะเก็ด  3,361,200 - - ประชาชนในอําเภอดอยสะเก็ด กองชาง

ไดมีสถานที่แขงขันกีฬา (อยูในความดูแลของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด) มีสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในการ อบจ.ชม.

ที่มีมาตรฐาน 1. ปรับปรุงพื้นสนามบาสเก็ตบอล แขงขันกีฬา (โครงการ

 พื้นที่ไมนอยกวา 608 ตารางเมตร เกินศักยภาพ

2. กอสรางอาคารโรงยิมเนเซี่ยม อําเภอดอยสะเก็ด

คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด

27.00 x 30.00 เมตร หรือตามแบบ

แปลนเทศบาลฯ

    5.5  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางสนามกีฬากลาง ประจํา 1.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
กอสรางสนามกีฬาพรอมสิ่งกอสราง - - 9,500,000

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
กองชาง

อําเภอสันกําแพง 2. เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางให
อบจ.ชม.

     เกิดประโยชน (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสันกําแพง)

7 กอสรางสนามกีฬาและสวนสุขภาพ
1. สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

 หมูที่ 4 บานปางเติม - 4,000,000 -
1.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

ประจําอําเภอสะเมิง
2.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย

ตําบลแมสาบ อําเภอสะเมิง  ป 2553 
2.  ประชาชนใชเวลาวาง

อบจ.ชม.

จํานวน 1 แหง (ลานหลัง ร.ร.วัดปางเติม)
     ใหเกิดประโยชน (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสะเมิง)

8 จัดงานกีฬาประชาชน 1.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย
จัดงานแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ -

300,000 - 1. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
สํานักปลัดฯ

ทองถิ่นสัมพันธอําเภอสะเมิง
2. เพื่อใหเกิดความสามัคคี ประชาชนระหวางตําบลในพื้นที่อําเภอ 2.  ทําใหเกิดความสามัคคีของ อบจ.ชม.

สะเมิง       ประชาชนในอําเภอสะเมิง (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอสะเมิง)

    5.5  แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

งบประมาณและที่มา
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 กอสรางอัฒจันทร 1. เพื่อใหประชาชน เยาวชน หมูที่  4  ตําบลหางดง 5,417,000  -  - 1. ประชาชน เยาวชนใน กองชาง

สนามกีฬากลาง ในทองถิ่นระดับอําเภอและตําบล กอสรางอัฒจันทรตามแบบมาตรฐาน 1  ภูมิภาคระดับอําเภอ - ตําบล อบจ.ชม.

อําเภอหางดง ไดมีสถานที่นั่งชมการแขงขันกีฬา ของการกีฬาแหงประเทศไทย มีสถานที่ดูการแขงขันกีฬา (โครงการ

ฝกซอมกีฬา และออกกําลังกาย การฝกซอมกีฬา เกินศักยภาพ

มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่มีมาตรฐาน อําเภอหางดง)

2. เพื่อใหมีอัฒจันทรที่ไดมาตรฐาน 2.สามารถยกระดับมาตรฐาน

ในระดับอําเภอ นักกีฬาในระดับอําเภอให

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของ   สูงขึ้น

สนามกีฬาในระดับอําเภอ 3. ประชาชน เยาวชน

4. เพื่อสงเสริมสุขภาพของ สุขภาพแข็งแรงหางไกล

ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัย ยาเสพติดและอบายมุขตางๆ

ในชุมชนใหมีสุขภาพสมบูรณ 4. ทรัพยากรมนุษยมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นจะเปน

ประโยชนตอชาติในอนาคต

งบประมาณและทีมา
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5.5  แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางอัฒจันทร 1. เพื่อใหประชาชน เยาวชน อัฒจรรยพรอมระบบไฟฟา  - 200,000  - 1. ประชาชน เยาวชนใน กองชาง

สนามกีฬาอําเภอ ในทองถิ่นระดับอําเภอและตําบล 1  ภูมิภาคระดับอําเภอ - ตําบล อบจ.ชม.

แมวาง ไดมีสถานที่นั่งชมการแขงขันกีฬา มีสถานที่ดูการแขงขันกีฬา (โครงการ

ฝกซอมกีฬา และออกกําลังกาย การฝกซอมกีฬา เกินศักยภาพ

มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ที่มีมาตรฐาน อําเภอแมวาง)

2. เพื่อใหมีอัฒจันทรที่ไดมาตรฐาน 2.สามารถยกระดับมาตรฐาน

ในระดับอําเภอ นักกีฬาในระดับอําเภอให

3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของ   สูงขึ้น

สนามกีฬาในระดับอําเภอ 3. ประชาชน เยาวชน

4. เพื่อสงเสริมสุขภาพของ สุขภาพแข็งแรงหางไกล

ประชาชนและเยาวชนทุกเพศทุกวัย ยาเสพติดและอบายมุขตางๆ

ในชุมชนใหมีสุขภาพสมบูรณ 4. ทรัพยากรมนุษยมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นจะเปน

ประโยชนตอชาติในอนาคต

11 ปรับปรุง ซอมแซม 1. เพื่อใหมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน สนามกีฬาอําเภอแมวาง  - 200,000  - 1. มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน กองชาง

และตอเติมสนามกีฬา 2. เพื่อใหประชาชนมีที่ออกกําลังกาย 1 2. ประชาชนมีสุขภาพรางกาย อบจ.ชม.

อําเภอแมวาง แข็งแรง (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอแมวาง)

งบประมาณและทีมา
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5.5 แนวทางการพัฒนา  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ปรับปรุงสนามกีฬา 1. เพื่อใหมีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน 1. ปรับปรุงสนามกีฬาอําเภอจอมทอง  - 8,000,000  - 1. มีสนามกีฬาที่ไดมาตรฐาน กองชาง

อําเภอจอมทอง 2. เพื่อใหประชาชนมีที่ออกกําลังกาย พื้นที่ 4 ไร 1 2. ประชาชนมีสุขภาพรางกาย อบจ.ชม.

2. กอสรางอัฒจรรย จํานวน 1 แหง แข็งแรง (โครงการ

ขนาด 750 ที่นั่ง เกินศักยภาพ

3. กอสรางลานลูวิ่งมาตรฐาน 1 แหง อําเภอจอมทอง)

4. จัดซื้ออุปกรณสนาม

5. ขยายเขตไฟฟาและติดตั้งแสงสวาง

(ดําเนินโครงการในภาพรวม 

ระดับอําเภอ

งบประมาณและทีมา
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5.7   แนวทางการพัฒนา   การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศาลาแสดง เพื่อรับรองและสนับสนุนกิจกรรม พื้นที่สาธารณประโยชน หนาอําเภอแมวาง  -  - 10,000,000 ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

นิทรรศการหมุนเวียน ตางๆในทองถิ่นและมีสถานที่ 1 ในการจัดนิทรรศการ อบจ.ชม.

และอาคารพิพิธภัณฑ ในการจัดแสดงนิทรรศการ ในทองถิ่น (โครงการ

พื้นบาน เกินศักยภาพ

อําเภอแมวาง)

งบประมาณและทีมา
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    7.1  แนวทางการพัฒนา การกระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย บประมาณและที่มา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน - - 1,000,000 ประชาชนที่เขารวมเปนอาสาสมัคร กองชาง 

ฝายพลเรือนอําเภอแมแตง ในการปองกันภัยในพื้นที่ อําเภอแมแตง ปองกันภัยฝายพลเรือนมีความรู อบจ.ชม.

และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี  (โครงการ 

ประสิทธิภาพ  เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

-  - 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

7.  ยุทธศาตรการพัฒนา ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกลําน้ําสาว  เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย บานเมืองหนอง หมู 1 ตําบลแมสาว 2,163,000 - - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

และพื้นที่การเกษตร อําเภอแมอาย ถึง หมู 6 ตําบลแมอาย แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

 อําเภอแมอาย ยาวประมาณ 10,000 เมตร พื้นที่การเกษตร (โครงการ

ลึกเฉลี่ย 0.8 - 1.2 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอแมอาย)

2 ขุดลอกลําน้ํางาม   เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย บานเมืองงาม - บานเมืองงามใต หมู 9 - 13 1,500,000 - - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

 และพื้นที่การเกษตร ตําบลทาตอน - เขตองคการบริหารสวน แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ตําบลปาตึง จังหวัดเชียงราย ความกวางของ พื้นที่การเกษตร (โครงการ

  ลําน้ํา 10 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 4,665 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอแมอาย)

งบประมาณและทีมา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 ขุดลอกลําน้ําแมนาวาง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย หมู 1,2,5,6,8 และหมู 10 ตําบลบานหลวง 10,000,000    - - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

และพื้นที่การเกษตร เชื่อมระหวางตําบลสันตนหมื้อ และตําบล แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

แมนาวาง อําเภอแมอาย ยาวประมาณ พื้นที่การเกษตร (โครงการ

 10  กิโลเมตร ลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอแมอาย)

4 ขุดลอกลําน้ําฝาง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย บริเวณฝายกั้นน้ํา ลําน้ําฝาง หมู 10,4,9,15,2 - 5,000,000 - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

 และพื้นที่การเกษตร ตําบลแมนาวาง เชื่อม หมู 6,หมู 7 แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

เขตเทศบาลตําบลแมอาย อําเภอแมอาย พื้นที่การเกษตร (โครงการ

  ยาวประมาณ 15 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

ความลึกเฉลี่ย 4 - 6 เมตร อําเภอแมอาย)

    7.2  แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางพนังกั้นน้ําฝางแบบหินเรียง เพื่อปองกันการกัดเซาะหนาดิน บานสันโคง เขตเทศบาลตําบลแมอาย เชื่อม - - 15,000,000 พื้นที่การเกษตรไมถูกกัดเซาะเสียหาย กองชาง

แกรเบี้ยน บริเวณพื้นที่การเกษตร บานคายใน ตําบลแมนาวาง เชื่อม หมู 3 อบจ.ชม.

บานสันหาง ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย (โครงการ

ระยะทาง 10 กิโลเมตร เกินศักยภาพ

ความลึกเฉลี่ย 4 - 6 เมตร อําเภอแมอาย)

6 กอสรางอาคารปองกันการกัดเซาะ เพื่อลดความเสียหายของตลิ่ง บานเมืองหนอง หมู 1 ตําบลแมสาว - - 27,880,000 ทําใหตลิ่งไมไดรับความเสียหาย กองชาง

และพังทลายริมฝงลําน้ําฝาง จากการกัดเซาะของน้ํา  -บานโฮงหนอย ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จากน้ํากัดเซาะ อบจ.ชม.

ชนิด Gabions - Galvanzed ระยะทาง 3 กิโลเมตร (โครงการ

ความลึกเฉลี่ย 3 - 4 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอแมอาย)

7 ขุดลอกแมน้ําฝางตลอดแนว  เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่  ตั้งแตหมู 1 ถึง หมู 5 ของเทศบาล 3,500,000 - - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง 

อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร ตําบลบานแมขา ระยะทาง 6 กิโลเมตร แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

 เชื่อมตอ หมู 1,4,5,6 10,11 ของ พื้นที่การเกษตร (โครงการเกิน

องคการบริหารสวนตําบลแมขา ศักยภาพ

ขนาดกวาง 20 เมตร อําเภอฝาง)

ยาวประมาณ 3,200 เมตร

    7.2  แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางคลองสงน้ําคอนกรีต เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่  สายทางบานหัวฝาย - บานหวยงูใน 5,470,800 - - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง 

เสริมเหล็ก อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร ความกวาง 2 เมตร ยาว 4,300 เมตร แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

หนา 0.08 เมตร คลองสงน้ําคอนกรีตเสริม พื้นที่การเกษตร (โครงการเกิน

เหล็ก ลําเหมืองตีนดอย เชื่อมระหวาง หมู 3 ศักยภาพ

ตําบลโปงรอน - หมู 9,13 ตําบลมอนปน - อําเภอฝาง)

หมู 5 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง

9 กอสรางผนังกั้นตลิ่ง เพื่อลดความเสียหายของตลิ่ง ขนาดยาว 1,000 เมตร กวาง 5.35 เมตร - - 26,991,000 ทําใหตลิ่งไมไดรับความเสียหาย กองชาง 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลําน้ําฝาง จากการกัดเซาะของน้ํา เขตติดตอเทศบาลตําบลไชยปราการและ จากน้ํากัดเซาะ อบจ.ชม.

เทศบาลตําบลแมขา (โครงการเกิน

ศักยภาพ

อําเภอฝาง)

    7.2  แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 1. ปองกันปญหาน้ําทวมขัง บริเวณสามแยก บานแมขิ หมู 2 3,933,000 - - 1. มีระบบระบายน้ําสะดวก กองชาง 

เสริมเหล็ก 2. ยืดอายุการใชงานของถนน ตําบลศรีดงเย็น ถึง บานหนองปาซาง ไมทวมขัง อบจ.ชม.

  ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ 2. ยืดอายุการใชงานของถนน (โครงการ

  - ขนาดปากรางกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย เกินศักยภาพ

1 เมตร หนา 0.15 เมตร แบบมีฝาปด อําเภอไชยปราการ)

ยาว 340 เมตร

 - ขนาดปากรางกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย

1.30 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 168 เมตร

 - ขนาดปากรางกวาง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย

1.05 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 516 เมตร

11 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต  เพื่อใหน้ําไหลสะดวก บริเวณสะพานรางระบายน้ําบานทา หมู 2 11,432,000 - - การระบายน้ําดีขึ้น แกไขปญหา กองชาง 

เสริมเหล็ก ไมทวมพื้นที่ถนนและที่อยูอาศัย ตําบลปงตํา ถึง บานเลขที่ 123 หมู 5 น้ําทวม อบจ.ชม.

  ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ (โครงการ

 ขนาดปากรางกวาง 1.00 เมตร เกินศักยภาพ

ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร อําเภอไชยปราการ)

    7.2  แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา

- 490 -



- 491 -

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางเขื่อนดิน เพื่อปองกันการพังทลายของ บานปางมวง หมูที่ 2 เชื่อม - 1,500,000 - ทําใหน้ําไมกัดเซาะหนาดินพังทลาย กองชาง 

หนาดิน ตําบลสันปายาง ยาว 35 เมตร อบจ.ชม.

สันกวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร  (โครงการ 

 เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

13 ขุดลอกแมน้ําแตง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย ตั้งแตเขตติดตอองคการบริหาร - 2,500,000 - การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง 

และพื้นที่การเกษตร สวนตําบลแมแตง  จนตลอดเขตเทศบาล แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ตําบลสันมหาพน ประมาณ 7,000 เมตร พื้นที่การเกษตร  (โครงการ 

 เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

14 กอสรางพนังกั้นน้ําริมตลิ่งลําน้ํา เพื่อลดความเสียหายของตลิ่ง ตําบลแมแตง - ตําบลสันมหาพน - - 10,000,000 ทําใหตลิ่งไมไดรับความเสียหาย กองชาง 

แมแตง จากการกัดเซาะของน้ํา จากน้ํากัดเซาะ อบจ.ชม.

 (โครงการ 

อําเภอแมแตง)

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 ขุดลอกลําน้ําแมแตง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย หมูที่ 2 หัวปาหา - หมูที่ 4 มวงชุม- - - 6,000,000 การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง 

และพื้นที่การเกษตร ตําบลสันมหาพน อําเภอแมแตง แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ระยะทาง 6 กิโลเมตร พื้นที่การเกษตร  (โครงการ 

 เกินศักยภาพ 

อําเภอแมแตง)

16 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําปง 1.  เพื่อลดความเสียหายของตลิ่ง บานทุงสีทอง  หมูที่ 10 - - 10,000,000 ลดความสูญเสียของตลิ่งติดลําน้ําปง กองชาง 

     ลําน้ําปงจากการกัดเซาะของน้ํา บานดงปาลัน หมูที่ 3 จากการกัดเซาะของกระแสน้ํา อบจ.ชม.

2.  เพื่อรักษาสภาพพื้นที่สาธารณะ บานหนองโคง หมูที่ 4  (โครงการ 

     ใหคงอยู บานร่ําเปง หมูที่ 6  เกินศักยภาพ 

บานทรายมูล หมูที่ 5 ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง)

อําเภอแมแตง 

ขนาดความยาว 3,000 เมตร 

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ขุดลอกแมน้ําปงเพื่อแกไขปญหา เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ บานทุงสีทอง หมูที่ 10   บานดงปาลัน หมูที่ 3 - - 10,000,000 การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง 

อุทกภัย, ภัยแลง และรักษาแนวลําน้ํา อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร บานหนองโคง หมู 4   บานร่ําเปง หมูที่ 6 แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ถึงบานทรายมูล หมูที่ 5  ตําบลขี้เหล็ก พื้นที่การเกษตร  (โครงการ 

อําเภอแมแตง  เกินศักยภาพ 

18 ขุดลอกลําน้ําแมงัด เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ ชวงหมูที่ 2,3,10 ตําบลเขื่อนผาก - - 5,104,000 การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร  ถึง หมูที่ 5,6,7,10 ตําบลแมแวน  แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

อําเภอพราว กวางเฉลี่ย 20 - 30 เมตร พื้นที่การเกษตร (โครงการ

ยาว 4,400 เมตร  ลึก 2 เมตร ปริมาณดินขุด เกินศักยภาพ

167000  ลูกบาศกเมตร อําเภอพราว)

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

19 ขุดลอกลําเหมืองแมดอกแดง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ เชื่อมระหวางตําบลเชิงดอย - ตําบลสงาบาน – - - 872,000 การระบายน้ําดีขึ้น แกไขปญหา กองชาง

พื้นที่การเกษตร ตําบลปาปอง –  ตําบลตลาดใหญ - ตําบลแมคือ น้ําทวมพื้นที่การเกษตร อบจ.ชม.

(ชวงเขตองคการบริหารสวนตําลปาปอง) (โครงการ

 อําเภอดอยสะเก็ด ลําเหมืองยาว 5 กิโลเมตร  เกินศักยภาพ

กวาง 5 เมตรลึก 1 เมตร อําเภอดอยสะเก็ด)

20 ขุดลอกลําน้ํากวง  เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ ดําเนินการขุดลอกลําน้ํากวง - - 2,590,000 การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

 อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร หมู 1,2,3,4,6,7 และ11 แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ความกวาง 12 เมตร กนคลองกวาง พื้นที่การเกษตร (โครงการ

3.50 เมตร ยาว 7,500 เมตร ลึก 4 เมตร เกินศักยภาพ

พรอมเสริมแนวคันดินใหสูงขึ้น อําเภอสันทราย)

21 ขุดลอกลําเหมืองกอนและ  เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองกอน - - 1,500,000 การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

ลําเหมืองหา อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร หมู 1,4,5,10 และ 12 และขุดลอก แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัยและ อบจ.ชม.

ลําเหมืองหา บริเวณหมูที่ 1,2,4,8,9,10 พื้นที่การเกษตร (โครงการ

และ 12  ความกวาง 10 เมตร  กนคลองกวาง เกินศักยภาพ

3 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 7,500 เมตร อําเภอสันทราย)

พรอมเสริมแนวคันดินใหสูงขึ้น

    7.2  แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 ผลที่คาดวาจะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 ขุดลอกและสรางภูมิทัศนสองฝง 1.  เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่ ขุดลอกแมน้ําปงและสรางภูมิทัศน - - 20,000,000 1.  การระบายน้ําดีขึ้น น้ําไมลนตลิ่ง กองชาง

แมน้ําปง เทศบาลตําบลเจดียแมครัว     อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตร ฝงแมปง หมู 2,4,12 ตําบลแมแฝกใหม       แกไขปญหาน้ําทวมที่อยูอาศัย อบจ.ชม.

กับเทศบาลตําบลสันโปง และ 2.  เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ กับตําบลขี้เหล็ก และตําบลสันโปง       พื้นที่การเกษตร (โครงการ

เทศบาลตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม      พักผอนริมฝงแมน้ําปง อําเภอแมริม ระยะทางยาว 6 กิโลเมตร 2.  เปนสถานที่พักผอนของประชาชน เกินศักยภาพ

      ที่สวยงาม กวาง 100 เมตร      ทั่วไป อําเภอสันทราย)

งบประมาณและที่มา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางเขื่อนปองกัน 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา สายทางบานตนผึ้ง - บานปาขอยใต 3,000,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

น้ําเซาะตลิ่งแมน้ําปง น้ําทวมขัง รหัสสายทาง ชม. 5138 บริเวณเยื้อง 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง โรงเรียนบานดอนตัน 2.สามารถรองรับปริมาณน้ํา (โครงการ

3. เพื่อกักเกบน้ําใชในฤดูแลง ระยะทาง 2,000 เมตร ไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอแมริม)

24 กอสรางพนังน้ําตลิ่งพัง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง พื้นที่สองฝงลําน้ําเทศบาลตําบล 2,000,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม แมริมเหนือและองคการบริหารสวน 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

ตําบลริมเหนือ 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอแมริม)

25 ขุดลอกลําน้ําคาว 1. เพื่อรองรับน้ําในฤดูฝน ตั้งแตตําบลหนองปาครั่ง  -  - 850,000 1. ลําน้ําคาวมีสภาวะสิ่งแวดลอม กองชาง

2. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมบาน ตําบลทาศาลา อําเมืองเชียงใหม 1 ดีขึ้น น้ําไหลสะดวก ไมเนาเสีย อบจ.ชม.

เรือนที่อยูอาศัย และตําบลสันกลาง อําเภอสันกําแพง 2. ลดปญหาอุทกภัย (โครงการ

3.  เพื่อใหการบริหารงานเกิด 3. มีน้ําใชพอเพียงตอการอุปโภค เกินศักยภาพ

ประโยชนสูงสุด บริโภค อําเภอเมือง)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 ปรับปรุงทางระบายน้ํา 1. เพื่อปรับปรุงทางระบานน้ําให ถนนสายหลักฟาฮาม - สันผีเสื้อ  -  - 4,841,000 1. สามารถระบายน้ําไดดียิ่งขึ้น กองชาง

ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก อยูในสภาพดีพรอมใชงาน ขนาดกวาง 1 เมตร ระยะทางไมนอย 1 2. ลดการเกิดอุทกภัย อบจ.ชม.

2. สามารถระบายน้ําไดดีไมเกิดน้ํา กวา 2,043 เมตร (ถนนสายหลักดานใน) (โครงการ

ทวมขังแกผูใชเสนทางดังกลาว เกินศักยภาพ

อําเภอเมือง)

27 ขุดลอกและดาด 1. เพื่อรองรับน้ําในฤดูฝน ขุดลอกดิน และวัชพืช กวางเฉลี่ย  -  - 3,455,000 1. สามารถระบายน้ําไดดียิ่งขึ้น กองชาง

คอนกรีตลําหวย 2. เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมบาน 3  เมตร ยาว 2,840 เมตร 1 2. ลดการเกิดอุทกภัย อบจ.ชม.

แมขัวมุง เรือนที่อยูอาศัย ปริมาณดินขุด 2,840 ลูกบาศกเมตร 3. มีน้ําใชพอเพียงตอการอุปโภค (โครงการ

3.  เพื่อใหการบริหารงานเกิด ลึกเฉลี่ 1.50 เมตร และดาดคอนกรีต บริโภค เกินศักยภาพ

ประโยชนสูงสุด ลําเหมืองยาว 1,400 เมตร หรือตามแบบ อําเภอเมือง)

แปลนเทศบาลตําบลชางเผือก(สถานที่

ดําเนินการหมูที่ 1,2,3 ตําบลชางเผือก )

28 ปรับปรุงสภาพลําหวย 1. เพื่อปองกันบรรเทาปญหาอุทก- กอสรางพนัง คสล./เรียงหิน และ  -  - 4,950,100 1. ลดปญหาอุทกภัย กองชาง

แมเหียะ-แมขัวเดง ภัยในพื้นที่เทศบาลตําบลแมเหียะ ขุดลอก ลําหวยแมเหียะ - แมขัวเดง 1 2. ภูมิทัศนลําหวยมีความสวยงาม อบจ.ชม.

และเทศบาลนครเชียงใหม ระยะทาง 5,450 เมตร ตั้งแตขางทาง เรียบรอย (โครงการ

2. เพื่อบรรเทาปญหาภัยแลง หลวง 121 (บริเวณไซฟอน) ไปถึง 3. ชวยระบายน้ําจากคลอง เกินศักยภาพ

3.ปรับปรุงภูมิทัศนสภาพลําหวย สามแยกสบแมขา มีพื้นที่ติดตอตําบล ชลประทานไดสะดวก อําเภอเมือง)

แมเหียะ-แมขัวเดง สันผักหวานและปาแดดปริมาตร

ไมนอยกวา 30,000 ลูกบาตรเมตร

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

29 ขุดลอกลําน้ําคาว 1. เพื่อใหมีสภาวะสิ่งแวดลอม หมูที่ 4 ตําบลฟาฮาม กวางเฉลี่ย 15  -  - 2,295,000 1. ลําน้ําคาวมีสภาวะสิ่งแวดลอม กองชาง

ดีขึ้น น้ําไหลสะดวก ไมเนาเสีย เมตร ยาว 4,346 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร 1 ดีขึ้น น้ําไหลสะดวก ไมเนาเสีย อบจ.ชม.

2. เพื่อแกปญหาน้ําลนตลิ่ง ทวมบาน 2. แกไขปญหาอุทกภัย (โครงการ

เรือนราษฏรและพืชผลทางการเกษตร 3. มีน้ําใชพอเพียงตอการอุปโภค เกินศักยภาพ

3. เพื่อใชลําน้ําคาวสามารถกักเก็นน้ํา บริโภค อําเภอเมือง)

ไดมากขึ้นหมีน้ําใชเพียงพอตอ

การอุปโภคบริโภค

30 ขุดลอกลําเหมือง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง  ตั้งแต เทศบาลตําบลหนองผึ้ง 800,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

พญาคํา และลําเหมือง 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม เทศบาลตําบลยางเนิ้ง เทศบาลตําบลชมภู 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

น้ําแมสะลาบ 3. เพื่อกักเกบน้ําไวใชในฤดูแลง และเทศบาลตําบลสารภี 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

3. มีน้ําใชพอเพียงตอความตองการ เกินศักยภาพ

อําเภอสารภี)

31 กอสรางพนังกันตลิ่ง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง เขตติดตอตําบลยางเนิ้ง ถึงพื้นที่  - 12,000,000  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ค.ส.ล. พรอมราวกันตก 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม หมูที่ 4,3,9,2,1,8 ตําบลหนองแฝก 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

เชื่อม หมูที่ 4 ตําบลยางเนิ้ง 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

ระยะทางรวม 2,836 เมตร เกินศักยภาพ

อําเภอสารภี)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางพนังกันตลิ่ง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง กอสรางพนังกันตลิ่ง ค.ส.ล. ตอกเสาเข็ม  - 2,800,000  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ค.ส.ล. พรอมรายกันตก 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ค.ส.ล. โดยวางแผนคอนกรีตพรอมราย 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

จากเขตติดตอ เหล็กกันสนิม และดินลูกรังบดอัด 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

บานกูแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองแฝก เกินศักยภาพ

(บานนายมนัส ปญญา)- ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี)

ระยะทาง 700 เมตร 

33 กอสรางดาดคอนกรีต 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา กอสรางดาดคอนกรีตลําเหมือง  -  - 8,971,200 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ลําเหมืองเด็กชาย น้ําทวมขัง หมูที่ 3 - 7 ตําบลหนองผึ้ง เชื่อมกับ 1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง หมูที่ 1  ตําบลยางเนิ้ง อําเภอสารภี 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ขนาดกวาง 1-4 เมตร ยาว 4,429 เมตร ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง สูง 1 - 3 เมตร อําเภอสารภี)

34 กอสรางพนัง 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา ลําเหมืองจอมทอง หมูที่ 9 (ลําเหมือง  - 6,473,000  - 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําทวมขัง แบงเขตพื้นที่ระหวางเทศบาลตําบล 1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง หางดงกับองคการบริหารสวนตําบล 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย หางดง อําเภอหางดง ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง สูง 2 เมตร ยาว 1,140 เมตร อําเภอหางดง)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

35 กอสรางพนัง 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา ลําเหมืองแมทาชาง (ลําเหมืองแบงเขต  - 2,853,000  - 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําทวมขัง พื้นที่ระหวางเทศบาลตําบลหางดง กับ 1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง องคการบริหารสวนตําบล) 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย บานแหวน หมูที่ 1 ตําบลหางดง ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง ถึงหมูที่ 4 ตําบล  บานแหวน  อําเภอหางดง)

อําเภอหางดง

สูง 2.55 เมตร ยาว 145 เมตร และ

พนังคอนกรีตสูง 0.70 เมตร 

36 กอสรางพนัง 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา ลําเหมืองแมขัก(ลําเหมืองแบงเขตพื้นที่  -  - 30,750,000 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําทวมขัง ระหวางเทศบาลตําบลหางดง กับ 1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง องคการบริหารสวนตําบลหางดง) 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย บานปาแป-โรงวัว หมูที่ 7 ,บาน ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง แมขัก หมูที่ 5 ตําบลหางดง อําเภอหางดง)

อําเภอหางดง 

สูง2.73 เมตร ยาว 5,180 เมตร

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

37 ขุดลอกลําน้ําแมขาน 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ขุดลอกลําน้ําแมขาน ตั้งแต 31,223,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ตําบลน้ําบอหลวง ตําบลบานแม 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

 ตําบลทุงสะโตก ตําบลบานกลาง 2.ลําน้ําแมขานสามารถรองรับ (โครงการ

ตําบลทาวังพราว  ตําบลแมกา ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง อําเภอสันปาตอง)

38 กอสรางเขื่อนปองกัน 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง หมูที่ 10 ตําบลทุงสะโตก  - 5,000,000  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ตลิ่งลําน้ําวาง 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม อําเภอสันปาตอง สูง 6 เมตร 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

(แบบเรียงหิน) ยาว 200 เมตร 1 จุด 2.ลําเหมืองสามารถรองรับ (โครงการ

ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

39 กอสรางดาดลําเหมือง 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา เชื่อมตอดาดลําเหมืองเทศบาล  - 3,783,100  - 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําทวมขัง หนองตองพัฒนา  ขนาดกวาง 3.5 เมตร 1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

รูปตัวยู 2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง ผนังขางสูง 1.7 เมตร ระหวางลําเหมือง 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณะ หมูที่ 9 ตําบลทุงตอม  ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง อําเภอสันปาตอง  เชื่อมตอเทศบาล อําเภอสันปาตอง)

ตําบลหนองตองพัฒนาอําเภอหางดง

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางเขื่อนปองกัน 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง หมูที่ 2 ตําบลทุงสะโตก  สูง 6 เมตร  -  - 3,000,000 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ตลิ่งลําน้ําแมขาน 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ยาว 60 เมตร 1 จุด  1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

(แบบเรียงหิน) 2.ลําน้ําแมขานสามารถรองรับ (โครงการ

ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

41 ขุดลอกลําเหมือง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ตําบลทาวังพราว  ตําบลแมกา ตาม 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ตําบลมะขุนหวาน  ตําบลมะขามหลวง งบประมาณ น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

อําเภอสันปาตอง ของ อบจ.ชม. 2.ลําเหมืองสามารถรองรับ (โครงการ

ขุดลอกลําเหมือง 9,000 เมตร 1 ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

42 ขุดลอกลําเหมือง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ตําบลบานกลาง - หมู 4,3,14 ตาม 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ปวงสนุก 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ตําบลแมกา  อําเภอสันปาตอง งบประมาณ น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

ขุดลอกลําเหมือง 3,000 เมตร ของ อบจ.ชม. 2.ลําเหมืองสามารถรองรับ (โครงการ

1 ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

43 ขุดลอกลําเหมือง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง ตาม 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

แมของใต,กลาง,เหนือ 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ขุดลอกลําเหมือง 4,500 เมตร งบประมาณ น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

ของ อบจ.ชม. 2.ลําเหมืองสามารถรองรับ (โครงการ

1 ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอสันปาตอง)

44 กอสรางรางระบายน้ํา 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา หมู 9 เชื่อมบานดอนเปา  - 892,800  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

พรอมฝาปด น้ําทวมขัง ชวงที่ 1 กวาง 0.50 เมตร ยาว 71 เมตร 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําไดดี ชวงที่ 2 กวาง 0.03 เมตร ยาว 404 เมตร 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย บอพัก 4 จุด 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย เกินศักยภาพ

ของบานเมือง ของบานเมือง อําเภอแมวาง)

45 กอสรางพนังกั้นตลิ่ง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ยาว 1,500 เมตร สูง 6 เมตร  -  - 36,333,000 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

พังเลียบน้ําวาง 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

2. การระบายน้ําจะดีขึ้น (โครงการ

เกินศักยภาพ

อําเภอแมวาง)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

46 ขุดลอกลําน้ําแมกลาง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ขุดลอกลําน้ําแมกลางพรอมกอสราง 60,000,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

พรอมกอสรางพนัง 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม พนังกั้นดิน อําเภอจอมทอง 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

กันตลิ่ง 2.ลําน้ําแมกลางสามารถรองรับ (โครงการ

ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอจอมทอง)

47 กอสรางพนังปองกัน 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง บริเวณบานวังดิน หมู 7 ตําบลขวงเปา 21,500,000  -  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

ตลิ่งฝงแมน้ําปง 2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม อําเภอจอมทอง เชื่อมบานทาโชค หมู 10 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ และ 2.ลําน้ําแมกลางสามารถรองรับ (โครงการ

บริเวณคอสะพานเชื่อมบานวังดิน ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

ตําบลขวงเปา กับบานดงหลวง อําเภอจอมทอง)

ตําบลวังผาง  อําเภอเวียง  หนองลอง  

จังหวัดลําพูน  ระยะทางรวม  500 เมตร

48 ขุดลอกแมน้ําปง 1. เพื่อปองกันปญหาน้ําลนตลิ่ง ขุดลอกพื้นที่รองน้ํา ระยะทาง  -  - 222,000,000 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

2. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม 37,000 เมตร กวาง 150 เมตร ลึกโดย 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

เฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาตรสุทธิ 2.ลําน้ําแมกลางสามารถรองรับ (โครงการ

11,100,000  ลูกบาศกเมตร  พื้นที่ ปริมาณน้ําไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

ตําบลขวงเปา สบเตี๊ยะ แมสอย และ อําเภอจอมทอง)

บานแปะ อําเภอจอมทอง

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

49 กอสรางผนังกั้นตลิ่ง 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา บานแมลอง หมู 1 ตําบลหางดง 45,000,000  -  - 1. สามารถแกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ลําน้ําแจม น้ําทวมขัง อําเภอฮอด และบานวังตวง หมู 9  1 2. การระบายน้ําจะดีขึ้น อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง 3. มีความเปนระเบียบเรียบรอย (โครงการ

3. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย กวาง 3 เมตร  สูง 3.165 เมตร  พรอม ของบานเมือง เกินศักยภาพ

ของบานเมือง ปลูกหญาแฝกภาพรวมอําเภอฮอด อําเภอฮอด)

50 ขุดลอกลําหวยแมตาล 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา  เขตเชื่อมตอระหวางองคการ  - 3,000,000  - 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

น้ําทวมขัง บริหารสวนตําบลบานตาล อําเภอฮฮด 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

2. เพื่อระบายน้ําที่ดีของลําเหมือง  กับ องคการบริหารตําบลบงตัน 2.สามารถรองรับปริมาณน้ํา (โครงการ

หมู 2,3,4 อําเภอดอยเตา ปากหวย ไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

กวาง 7 เมตร กนหวยกวาง 3 เมตร อําเภอดอยเตา)

ยาว 7,500 เมตร

51 กอสรางฝายชะลอน้ํา 1. เพื่อปองกันและแกไขปญหา บริเวณทะเลสาบดอยเตา อําเภอดอยเตา  -  - 100,000,000 1. ลดปญหาน้ําลนตลิ่ง ปญหา กองชาง

พรอมคันดิน น้ําทวมขัง 1 น้ําทวม อุทกภัย อบจ.ชม.

บดอัดแนน แมน้ําปง 2. เพื่อกักเก็บน้ําใชในฤดูแลง 2.สามารถรองรับปริมาณน้ํา (โครงการ

ไดมากขึ้น เกินศักยภาพ

อําเภอดอยเตา)

งบประมาณและทีมา
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7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

52 ขุดลอกสระทุงหญา 1. เพื่อลดปญหาน้ําทวมพื้นที่อยู ปริมาณงาน ดินขุด ไมนอยกวา 181,464  -  - 5,000,000 1. สามารถแกไขและลดปญหา กองชาง

บานแปลง 4 อาศัยและพื้นที่การเกษตร ลูกบาศกเมตรหมู 3 ตําบลมืดกา 1 น้ําทวม และปญหาอุทกภัยได อบจ.ชม.

2. เพื่อใหน้ําสามารถไหลเวียน (เทศบาลตําบลทาเดื่อ และ 2. ประชาชนมีอาชีพ และรายได (โครงการ

ไดอยางสะดวก และรวดเร็ว องคการบริหารสวนตําบลดอยเตา) 3. สงเสริมบูรณาการการปฏิบัติ เกินศักยภาพ

3. เพื่อสงเสริมอาชีพทําการประมง งานรวมกันระหวางองคกรปกครอง อําเภอดอยเตา)

และอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง สวนทองถิ่นใหเกิดความเขมแข็ง

ของราษฎรในพื้นที่และใกลเคียง และเกิดความสามัคคี

งบประมาณและทีมา
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7.4  แนวทางการพัฒนา  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ ปลอดภัย การปองกันบรรเทาสาธารณภัยแกชุมชน/ทองถิ่น

* เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรมปองกันบรรเทา 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถ ปองกันการเผาและตัดไมทําลายปา 500,000  -  - 1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน กองชาง

สาธารณภัยและการแกไข ปฏิบัติภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ พรอมแกไขปญหาหมอกควัน 1 ชีวิตและทรัพยสินไดรับความ อบจ.ชม.

ปญหาไฟปาและ 2. เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ในภาพรวมอําเภอฮอด ชวยเหลือจากภาครัฐอยางรวดเร็ว (โครงการ

หมอกควัน 3. เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและ และมีประสิทธิภาพ เกินศักยภาพ

ทรัพยสินทั้งในภาครัฐเอกชน 2.บุคลากรที่เขารับการอบรม อําเภอฮอด)

และประชาชนทั่วไป สามารถนําความรูมาประยุกตใชงาน

ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

3. ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน

จากภัยพิบัติตางๆ

4. มีอากาศที่บริสุทธิ์ประชาชนมี

สุขภาพรางการแข็งแรง

งบประมาณและทีมา
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จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการคมนาคมขนสง 1 1,163,372,000 - - - - 1 1,163,372,000

ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

2. แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 : การวางระบบบริการสาธารณะขนสงมวลชน 1 8,041,800,000 - - - - 1 8,041,800,000

ขนาดใหญใหมีเครือขายครอบคลุมทั้งจังหวัด

2 9,205,172,000 - - - - 2 9,205,172,000

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

1. แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 : การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ 1 60,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 3 180,000,000

2. แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 : สรางความเขมแข็งใหกับภาคเกษตร 1 50,000,000 - - - - 1 50,000,000

2 110,000,000 1 60,000,000 1 60,000,000 4 230,000,000

7. ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน  สังคม 

1. แนวทางการพัฒนาที่ 7.2  : การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 521,915,000 1 500,000,000 1 1,000,000,000 4 2,021,915,000

2 521,915,000 1 500,000,000 1 1,000,000,000 4 2,021,915,000

6 9,837,087,000 2 560,000,000 2 1,060,000,000 10 11,457,087,000

ยุทธศาสตร

รวม

ป 2554

รวม

รวมทั้งสิ้น

ป 2553

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวนกลาง)

รวม  3  ปป 2555
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางศูนยอํานวยการบริการ 1. เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส กอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร 1,163,372,000 - - 1. เปนการพัฒนาระบบ อบจ.เชียงใหม

คมนาคมและขนสงสาธารณะ ที่ไดมาตรฐานรองรับการพัฒนา ในระดับมาตรฐานและศูนยบริการ โลจิสติกสที่ไดมาตรฐาน (กองชาง)

และระบบเชื่อมตอ ใหเปนศูนยกลางคมนาคมและ พาณิชยกรรมขนาดพื้นที่โครงการ รองรับการพัฒนาใหเปน กระทรวงคมนาคม

(สถานีขนสงผูโดยสารและศูนย ศูนยกลางเศรษฐกิจภาคเหนือ 150 ไร  โดยดําเนินการกอสราง ศูนยกลางคมนาคมและ

บริการพาณิชยกรรม แหงที่ 3) ตอนบน 1. อาคารสถานีและสวนพัก ศูนยกลางเศรษฐกิจ

2. เพื่อพัฒนาระบบโครงขาย ผูโดยสาร ภาคเหนือตอนบน

การขนสงใหสามารถเชื่อมตอ 2. อาคารชานชาลา 2. มีระบบโครงขาย

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินทาง 3. สถานีบริการเชื้อเพลิง, การขนสงใหสามารถ

และสามารถรองรับกับความ  ศูนยบริการยานยนต เชื่อมตอเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ตองการในการเดินทางและ (AUTO SERVICE) ในการเดินทางและ

ขนสงสินคาที่เกิดขึ้น 4. อาคารสําหรับพักพนักงานเดินรถ สามารถรองรับกับ

3. เพื่อแกไขปญหาการจราจร 5. ถนนและพื้นที่จอดรถบริการตาง ๆ ความตองการในการเดินทาง

ติดขัดและปญหาดานสิ่งแวดลอม ภายในศูนยบริการ และขนสงสินคาที่เกิดขึ้น

เนื่องจากสถานีขนสงผูโดยสาร 3. แกไขปญหาการจราจร

จังหวัดเชียงใหม แหงที่ 1 ติดขัดและปญหาดาน

(ชางเผือก) และแหงที่ 2 (อาเขต) สิ่งแวดลอมเนื่องจาก

มีพื้นที่คับแคบ สภาพการจราจร สถานีขนสงผูโดยสาร

คับคั่ง จังหวัดเชียงใหม แหงที่ 1

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา

1.3  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ

กอสรางศูนยอํานวยการบริการ 4. เพื่อจัดระเบียบและพัฒนา (ชางเผือก )และแหงที่ 2 อบจ.เชียงใหม

คมนาคมและขนสงสาธารณะ การขนสงสินคาดวยรถบรรทุก (อาเขต) มีพื้นที่คับแคบ (กองชาง)

และระบบเชื่อมตอ สภาพการจราจรคับคั่ง กระทรวงคมนาคม

(สถานีขนสงผูโดยสารและศูนย 4.สามารถจัดระเบียบและ

บริการพาณิชยกรรม แหงที่ 3) พัฒนาการขนสงสินคา

(ตอ) ดวยรถบรรทุก
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เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางระบบขนสงมวลชน 1. เพื่อแกไขวิกฤตการการจราจร กอสรางระบบขนสงมวลชน ระบบ 8,041,800,000  -  - 1. แกไขวิกฤตการจราจร อบจ.เชียงใหม

เมืองเชียงใหม พลังงาน และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ รถประจําทางแบบดวนพิเศษ (Bus Rapid พลังงาน และสิ่งแวดลอม (กองชาง)

เขตเมืองเชียงใหม Transit, BRT)  โดยมีโครงขายเสนทาง ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม กระทรวงคมนาคม

2. เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ครอบคลุมพื้นที่เขตเมือง 150 ตร.กม. 2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ดานการคมนาคมขนสงเพื่อรองรับ ประกอบดวย 4 เสนทาง มีระยะทางรวมกัน ดานการคมนาคมขนสง

การพัฒนาใหจังหวัดเชียงใหม ไป - กลับ ประมาณ  106 กิโลเมตร ดังนี้ สามารถรองรับการพัฒนา

เปนศูนยกลางการบินในภูมิภาค 1. สายที่ 1 สายสีทอง ศูนยราชการเชียงใหม- ใหจังหวัดเชียงใหม

และศูนยกลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ไนทซาฟารี  มีระยะทางโดยรวม เปนศูนยกลางการบิน

ตอนบนเชื่อมกับประเทศเพื่อนบาน ไป - กลับ ประมาณ 45 กิโลเมตร  ในภูมิภาคและศูนยกลาง

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) มีสถานีรับ - สง  29  สถานี เศรษฐกิจของภาคเหนือ

3. เพื่อแกไขปญหาการขาดระบบ 2. สายที่ 2 สายสีทับทิม สนามกีฬา ตอนบนเชื่อมกับประเทศ

ขนสงมวลชนที่เหมาะสมในพื้นที่ 700 ป - ตลาดสันทราย มีระยะทางโดยรวม เพื่อนบานในอนุภูมิภาค

ไป - กลับ ประมาณ   22 กิโลเมตร ลุมแมน้ําโขง (GMS)

มีสถานีรับ - สง  29  สถานี 3. แกไขปญหาการขาดระบบ

3. สายที่ 3 สายสีไพลิน สวนสัตว ขนสงมวลชนที่เหมาะสม

เชียงใหม  - บวกครก  มีระยะทางโดยรวม ในพื้นที่ไดอยางยั่งยืน

ไป - กลับ ประมาณ   32 กิโลเมตร 

มีสถานีรับ - สง  27  สถานี

4. สายที่ 4 สายสีมรกต ทาแพ - เม็งราย

(วนซาย) มีระยะทางโดยรวม 

ไป - กลับ ประมาณ 22 กิโลเมตร

 มีสถานีรับ - สง  10 สถานี

8,041,800,000 0 0

งบประมาณและที่มา

      1.4  แนวทางการพัฒนา  การวางระบบบริการสาธารณะขนสงมวลชนขนาดใหญใหมีเครือขายครอบคลุมทั้งจังหวัด
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของ เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพ กลุมผูประกอบการ SMEs 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ผูประกอบการ  SMEs กลุมสินคา อบจ.เชียงใหม

ผูประกอบการ  SMEs  ของผูประกอบการใหมีขีดความ 1. กลุมสินคาหัตถกรรม และอาชีพ อาทิ กลุมสินคาหัตถกรรม (สํานักปลัดฯ)

สามารถในการแขงขันทางดาน 2. กลุมธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยว สินคาเกษตร สนง.สงเสริม

การตลาดและการผลิตแกกลุมสินคา 3. กลุมสินคาเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ วิสาหกิจขนาดกลาง

และอาชีพ อาทิ กลุมสินคาหัตถกรรม 4. กลุมอาหาร มีศักยภาพในการแขงขัน และขนาดยอม

ธุรกิจทองเที่ยว สินคาเกษตร อาหาร 5. กลุมเครื่องดื่ม ทางดานการตลาดและการผลิต

เครื่องดื่ม สมุนไพร ฯลฯ 6. กลุมสมุนไพร ในตลาดทั้งในและตางประเทศได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

งบประมาณและที่มา

      2.5  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพของผูประกอบการ
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2.7  แนวทางการพัฒนา   สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางระบบหองเย็นหอมหัวใหญ 1. เพื่อพัฒนาระบบตลาดสินคา กอสรางอาคารระบบหองเย็น 50,000,000 - - 1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนา กองชาง

อําเภอแมวาง เกษตรใหมีประสิทธิภาพคูขนานกับ กวาง 40 เมตร ยาว 58 เมตร กระบวนการบริหารจัดการสินคา

การพัฒนาและการปรับโครงสราง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เกษตร

ภาคการผลิต 2. ลดการสูญเสียผลผลิตที่เกิดจาก

2. เพื่อสรางความเปนธรรมและ การบริหารจัดการที่ขาดคุณภาพ

เพิ่มอํานาจตอรองใหแกเกษตรกร 3. สรางมูลคาใหกับผลผลิตทาง

ใหไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม การเกษตร

งบประมาณและที่มา
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดระเบียบชุมชน สังคม

7.2  แนวทางการพัฒนา  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2553 2554 2555 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 แกมลิงบริเวณเหนือโครงการ 1. เพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัย ชลประทานแมแตง บานหวยปาหา 500,000,000 500,000,000 1,000,000,000 1. สามารถปองกัน บรรเทา แกไข กองชาง

สงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง น้ําทวม หมู 2 ตําบลแมแตง อําเภอแมแตง ปญหาความความเดือดรอนของ

(ชลประทานแมแตง) 2. เพื่อพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําให จังหวัดเชียงใหม สรางแกมลิง ประชาชนจากภัยน้ําทวมจังหวัด

สามารถกักเก็บน้ําในปริมาณที่ เนื้อที่ประมาณ 700 ไร สามารถ เชียงใหม

มากขึ้น กักเก็บน้ําไดประมาณ 6 ลาน 2. เก็บกักน้ําไวใชในฤดูแลง และ

3. เพื่อรองรับน้ําในฤดูฝนใหมีใช ลูกบาศกเมตร สรางเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหม

ในฤดูแลง แกไขปญหาการ

ขาดแคลนน้ํา

2 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง เพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่ง ลําน้ําปง  บานปาลาน  ม.7 21,915,000  -  - ริมตลิ่งไดรับการปองกัน กองชาง

เสียหาย ต.สองแคว  อ.ดอยหลอ การกัดเซาะ ไมเกิดการเสียหาย

ยาว 164 เมตร โดยการทิ้งหินใหญ

ใสกลองลวดตาขายGabion

521,915,000 500,000,000 1,000,000,000

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553 - 2555)

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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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  และเพ่ือตอบสนองตอแนวทางดังกลาว 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

แผนพัฒนาท่ีชัดเจน 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  ดังนี้ 

1. นายสวัสดิ์    เทพวงศ สมาชิกสภา อบจ.ชม.   ประธานกรรมการ 

                                                                เขตเลือกต้ังอําเภอจอมทอง 

2. นายบุญธรรม    บุญหม่ืน สมาชิกสภา อบจ.ชม. กรรมการ 

 เขตเลือกต้ังอําเภอสารภี เขต 2 

3. นายกนก     สุวรรณวิสูตร    ผูแทนประชาคมจังหวดั กรรมการ    

4. นายเสรี    คุณยศยิ่ง    ผูแทนประชาคมจังหวดั กรรมการ   

5. พล.ต.ต.สุเทพ    เดชรักษา               ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม กรรมการ 

6. นายสมคิด      ยังเยีย่ม                       คลังจังหวัดเชียงใหม กรรมการ  

7. ปลัดองคการบริหารสวนจงัหวัดเชียงใหม กรรมการ  

8. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ 

9. นายสมฤทธ์ิ     ไหคํา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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10. นายณฐัพงศ   หาญภัทรไชยกุล ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11. นางกรรณกิา   เตโชฬาร                 สมาชิกสภา อบจ. ชม.   กรรมการและเลขานุการ 

                                                               เขตเลือกต้ังอําเภอเมืองเชียงใหม เขต 4 
  

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 ในแผนพัฒนาสามปและการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการที่ไดนํามา

จัดทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสอดคลองตอยุทธศาสตร

การพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และตอบสนองนโยบายผูบริหารเพียงใด  

- การติดตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบ    

การปฏิบัติงานวาถูกตองตามกิจกรรม และหวงระยะเวลาการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไวหรือไม และ      

ทราบถึงผลการดําเนินงานท่ีแตละสวนราชการในสังกัดไดปฏิบัติวามีผลคืบหนาไปมากนอยเพียงใด   

จากการติดตามจะทําใหเห็นทิศทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ     

วาตอบสนองความตองการและสามารถแกไขปญหาของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม และเปนขอมูล       

ในการนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในคราวตอไป   
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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 

- การติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนงานและโครงการท่ีไดนํามาจัดทําเปนขอบัญญัติ

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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การติดตาม หมายเหตุ
ระยะเวลาในการดําเนินการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1. การติดตามแผนยุทธศาสตร แผนประเมินผล

การพัฒนาขององคการบริหาร ตนเอง

สวนจังหวัดเชียงใหม

2. การติดตามแผนพัฒนา แผนประเมินผล

1 คร้ัง

1 คร้ัง
. 

สามปองคการบริหารสวน ตนเอง

จังหวัดเชียงใหม

3. การติดตามการใชจาย

งบประมาณตามแผนงานและ

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง

โครงการท่ีไดนํามาจัดทํา

ขอบัญญัติฯ

4. การติดตามแผนการดําเนินงาน

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง

5. การประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

   คร้ัง 1

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง

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

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

   คร้ัง 1

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

   คร้ัง 1

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง

1 คร้ัง

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

   คร้ัง 1

 คร้ัง 1  คร้ัง 2  คร้ัง 3  คร้ัง 4

1 คร้ัง




