แผนการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายภายใต แผนปฏิ บั ติ
ราชการประจํ า ป ของจั ง หวั ด เชีย งใหม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต ว งเงิ น งบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรรตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 15 ก ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 โดยจังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ
สําหรับแผนงานบู รณาการสงเสริม การพัฒ นาจั งหวั ด และกลุม จั งหวั ด แบบบู รณาการ เพื่อดํ าเนินโครงการ
จํานวน 18 โครงการ 49 กิจกรรม งบประมาณ 231,500,000 บาท โดยงบประมาณสว นใหญ มุ งเนนประเด็ น
การพัฒนา จํานวน 6 ดาน ดังนี้
ลําดับ

ประเด็นการพัฒนา

1

การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ
เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น
การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน
การคา การลงทุน สูส ากล
การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรม
การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความ
สงบสุข ของประชาชน
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

2
3
4
5
6

จํานวน
โครงการ กิจกรรม
3
10

งบประมาณ

รอยละ

106,551,300

46.03

4

7

7,804,600

3.37

3

9

8,114,500

3.51

5

12

53,860,600

23.27

3

11

45,169,000

19.51

49

10,000,000
231,500,000

4.32
100.00

18

หมายเหตุ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/015/T_0001.PDF

บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม
ที่

โครงการ

รวมงบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว สินคาและบริการ
(ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น)

5,591,300

1.1 กิจกรรมดานการทองเที่ยวเพื่อบูรณาการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม
1.2 กิจกรรมการสรางและพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาและกาแฟเพื่อสงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม

2,279,300 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3,312,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

2

97,960,000

โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
(ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น)

2.1 กิจกรรมหลักพัฒนาและปรับปรุงเสนทางเพื่อการทองเที่ยว
1) ติดตั้งไฟฟาแสงสวางทางหลวง ชนิดประหยัดพลังงาน เสนทางขึ้นดอยสุเทพ – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ระยะที่ 1 ทางหลวง
หมายเลข 1004 ตอนหวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน กม.4+162 – กม.11+023 (เปนแหงๆ) ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

75,460,000
15,960,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

2) กิจกรรมปรับปรุงเสนทางเขาสูวัดพระธาตุดอยนอย ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 4.000 กิโลเมตร
3) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวโครงการพระราชดําริหวยตึงเฒา อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 4.200 กิโลเมตร
4) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร
5) ปรับปรุงเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวน้ําตกหวยทรายเหลือง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 1.650 กิโลเมตร
2.2 กิจกรรมหลักปรับปรุงภูมิทัศนถนนมหิดล
1) กอสรางปรับปรุงทางเทาและขอบคันหิน รวมทั้งกอสรางทางเดินลาดของผูพิการ ตลอดแนวเสนทางของถนนมหิดล และติดตั้งเสา
ไฟฟาประดับงานประติมากรรมบนสะพานขามทางแยกถนนมหิดล ตําบลหนองหอย ตําบลปาแดด ตําบลสุเทพ ตําบลหายยา อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

20,000,000
21,000,000
10,000,000
8,500,000
22,500,000
22,500,000

แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

หมายเหตุ

2

บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม
ที่

โครงการ

รวมงบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ

3 โครงการสงเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธและการตลาดทางการทองเที่ยว
(ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น)

3,000,000

3.1 กิจกรรมหลักสงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ

3,000,000 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม

4 โครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
(ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล)

1,090,100

4.1
4.2
4.3
4.4

กิจกรรมการสรางฐานเรียนรูพืชเศรษฐกิจเขตหนาวในโครงการเกษตรวิชาญาตามพระราชดําริ
กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาปศุสัตวใหแกเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดําริ
กิจกรรมสงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นที่โครงการรอยใจรักษและหมูบานโดยรอบ
กิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ําเมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

196,200
198,900
137,000
558,000

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

5 โครงการพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาอาหาร เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย
(ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล)

1,561,000

5.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสูการผลิตพืชระดับคุณภาพดวยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

1,561,000 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

3

บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม
ที่

โครงการ

รวมงบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ

6 โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร (Northern Thailand Food Valley to Smart Industry 4.0)
(ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล)

1,663,500

6.1 กิจกรรมพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเชิงนวัตกรรมและธุรกิจ
7 โครงการพัฒนาความรวมมือดานการสงเสริมอุตสาหกรรมระหวางจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน (Mie-Thailand
Innovation Center : Chiang Mai Chapter)
(ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล)

1,663,500 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
3,490,000

7.1 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดและความรวมมือการยกระดับอุตสาหกรรม และการคา การลงทุน กับจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุน
(Mie-Thai Innovation Carnival 2020)

3,490,000 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

8 โครงการเชียงใหมสังคมสูงอายุอยางมีคุณภาพ (ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)
8.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพ ผูสูงอายุ ใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและพัฒนาครอบครัว และชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ

1,968,800
1,968,800 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเชียงใหม

9 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

5,270,600

9.1 กิจกรรมหลักวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
9.2 กิจกรรมหลักสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

116,600 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3,612,000 สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม, สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม,
อําเภอทุกอําเภอ

9.3 กิจกรรมหลักแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
9.4 กิจกรรมหลักการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

1,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
542,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

4

บัญชีโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม
ที่

โครงการ

10 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)
(ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม)

รวมงบประมาณ (บาท)

หนวยดําเนินการ

875,100

10.1 กิจกรรมหลักวางแผนการสนับสนุน ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

35,100 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

10.2 กิจกรรมหลักจัดนิทรรศการในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

500,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

10.3 กิจกรรมหลักจัดแสดงผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม ของสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

280,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

10.4 กิจกรรมหลักติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปผลการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (อพ.สธ.-ชม.)

60,000 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

11 โครงการฟนฟูและพัฒนาคุณภาพดิน
(ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

24,390,000

11.1 กิจกรรมหลักปองกันการพังทลายของพื้นที่ตลิ่งริมน้ํา
1) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมลําหวยแมโปง บานหวยอาง ม.6 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ความยาว 200 เมตร
2) กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําปง บานสหกรณนิคมหัวงาน หมู 7 (ระยะที่ 1) ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ความยาว 200 เมตร

24,390,000
9,290,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
15,100,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

12 โครงการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ํา
(ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

20,000,000

12.1 กิจกรรมหลักจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา
1) ปรับปรุงคลองแมขานอย ระยะที่ 1 พรอมอาคารประกอบ ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

20,000,000
20,000,000 โครงการชลประทาน, สํานักงานชลประทานที่ 1
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13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพชุมชนเพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

6,556,900

13.1 กิจกรรมหลักการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

4,023,900 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

13.2 กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันรักษาปาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติและปาอนุรักษ
1) จัดทําแนวกันไฟ 360 กิโลเมตร

1,850,400
1,850,400 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1, สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16

13.3 กิจกรรมหลักเสริมสรางความรู ความเขาใจการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาอยางยั่งยืน
14 โครงการสิ่งแวดลอมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

682,600 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
2,000,000

14.1 กิจกรรมหลักอนุรักษ ฟนฟูสนับสนุนชุมชน ในการสรางปา เพิ่มรายไดในพื้นที่โครงการรอยใจรักษจังหวัดเชียงใหม

2,000,000 สํานักบริหารอนุรักษที่ 16, สถานีพัฒนาการเกษตรที่
สูงตามพระราชดําริ หวยเมืองงาม อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม

1) กอสรางฝายชะลอน้ํา ฝายผสมผสาน บานหัวเมืองงาม บานหวยสาน บานเมืองงามเหนือ บานเมืองงามใต จํานวน 100 ตัว
2) กอสรางฝายชะลอน้ํา แบบกลองเกเบี้ยน บานหัวเมืองงาม บานหวยสาน บานเมืองงามเหนือ บานเมืองงามใต จํานวน 20 ตัว
3) ปลูกปา จํานวน 97 ไร
4) ปลูกหวาย จํานวน 200 ไร
15 โครงการพัฒนาหมูบานเชิงนิเวศ (Eco Village)
(ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

500,000
300,000
500,000
700,000
913,700

15.1 กิจกรรมหลักสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพึ่งพาตนเองไดบนวิถีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

299,200 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม

15.2 กิจกรรมหลักการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน

614,500 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
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16 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อความยั่งยืน
(ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน)

9,384,100

16.1
16.2
16.3
17

6,052,400 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม, ศอ.ปส.จ.ชม
2,244,500 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
1,087,200 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
2,784,900

กิจกรรมหลักการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมตามแผนประชารัฐ ประจําป 2563
กิจกรรมหลักกิจกรรมคาย เด็กและเยาวชนเชียงใหมรวมเรียนรูสรางภูมิคุมกันทางจิตใจเชิงสรางสรรคปองกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการรอยใจรักษ
โครงการบูรณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานในระดับทองถิ่น
(ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

17.1 กิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการจัดประชุมเพื่อใหความรูและซักซอมความเขาใจ
ในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน

660,600 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.2 กิจกรรมหลักการเชื่อมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน ดานการกีฬาสรางความสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ประเพณีกับประเทศเพื่อน ของ 5 อําเภอชายแดน

428,500 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.3 กิจกรรมหลักการฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่อําเภอชายแดน 5 อําเภอ
17.4 กิจกรรมหลักการอํานวยการบริหารจัดการและตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยหมูบาน
เพื่อสรางชุมชนชายแดนเข็มแข็ง

862,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
250,000 ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม

17.5 กิจกรรมหลักสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตามแนวชายแดน
17.6 กิจกรรมหลักการเสวนาประชาสัมพันธการสรางการรับรูความเขาใจผูนําชุมชน/ผูนําสตรี/อาสาสมัคร/กลุมพลังมวลชน/สื่อมวลชน
และองคกรภาครัฐ การปองกันการคามนุษยในพื้นที่ตามแนวชายแดน

419,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
164,800 ที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม
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18 โครงการสงเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหมและนักทองเที่ยว
(ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน)

33,000,000

18.1 กิจกรรมหลักอํานวยความปลอดภัยผูใชทางหลวง
1) เสริมถนนสายดอยเตา - ฮอด ทางหลวงหมายเลข 1103 ระหวาง กม.14+975 – กม.18+100 ระยะทาง 3.125 กิโลเมตร
2) ยกระดับและสรางความปลอดภัยในการเดินทางถนนเชียงใหม - แมออน ทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน ดอนจั่น-สันกลางใต-หวย
แกว กม.1+000 – กม.4+574 (เปนแหงๆ) ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม – ตําบลตนเปา
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

33,000,000
18,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
15,000,000 แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
รวม 18 โครงการ 48 รายการ

10,000,000
231,500,000
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