รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

2560
จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2561

สารบัญ
เรื่อง

หนา

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (บทนํา)

ก

บัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

ข

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2560
• โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด
1. โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
2. โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง บานเมืองนะ
ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปงพรอมอาคารประกอบ บานเมืองนะ
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
4. โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของชุมชนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
5. โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ
เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
6. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม
7. โครงการพัฒนาเครือขายการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
8. โครงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม
Chiang Mai Travel Mart 2016 (CTM 2016)
9. โครงการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการ
และแหลงทองเที่ยวตามมาตรฐานกรมการทองเที่ยว
10. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
11. โครงการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันตนดู-หลักแตง)
12. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
13. โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14. โครงการตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
15. โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC
18. โครงการเชียงใหม MICE CITY
19. โครงการสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ
20. โครงการเชียงใหมไชนาทาวนไทยแลนด ครั้งที่ 2 ประจําป 2560
21. โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
22. โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
23. โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
เพื่อลดปญหาสังคมและปองกันปญหาการคามนุษย
24. โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม

1 - 52
53 - 138
139
140
141
142
143
144
145
146 - 155
156
157
158
159
160 - 182
183 - 184
185
186
187
188 - 192
193
194
195 - 196

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
25. โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนประจําปงบประมาณ 2560
ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
26. โครงการ To Be Number One ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
27. โครงการถายทอดและเสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณลานนา
28. โครงการชุมชนคนรักศาสนา
29. โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
30. โครงการสรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
31. โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมีสวนรวมของชุมชน
32. โครงการผลักดันระบบขนสงมวลชน การวางผังเมืองและออกมาตรการ
ลดการเผาในพื้นที่โลงทุกชนิด
33. โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
และสรางแนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
34. โครงการสรางการเรียนรูและประสบการรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
• โครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก
36. โครงการสรางเครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในการใหบริการแบบบูรณาการ : One Stop Service Network for SMEs
37. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม
38. โครงการ To Be Number One ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
(การประกวดผลการดําเนินงานกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับภาค)
39. โครงการตนกลาคุณธรรม นําสังคมจิตสาธารณะ
40. โครงการปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานปางมะกลวย
หมูที่ 2 บานปายางหนาด หมูที่ 1 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง เชื่อมตอหมูที่ 1
บานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
41. โครงการซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่งริมน้ําแมหยอด สายทางบานนาฮองใต
หมูที่ 10 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
• โครงการเงินเหลือจาย
1. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
3. โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล
4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญากลุมชาติพันธสูสากลและพื้นที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
6. โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ

หนา
197

198 - 200
201 - 202
203 - 207
208 - 236
237 - 238
239 - 242
243 - 247
248 - 251
252 – 257
258
259
260 - 261
262 - 263
264 - 265
266

267
268 - 270
271 - 273
274
275
276

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง
7. โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใชหรือของเสียแกทุกภาคสวน
8. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
9. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียน
และพลังงานทดแทน ทุกรูปแบบ
11. โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม
12. โครงการเสริมสุขภาวะองครวมโดยการมีสวนรวม
13. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
(การพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวตามแผนการพัฒนาหมูบาน)
14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
(การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่ 25 อําเภอ)
15. โครงการ To Be Number One ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
(การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE)
16. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบานแมละอุป - บานแมขุนรวม อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
17. โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง – แมยุย
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
18. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
19. โครงการสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต
20. โครงการ "ตํารวจประสานงาน 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน"
21. โครงการเที่ยวเวียงทาการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง
22. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม)
24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร
บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ในปงบประมาณ พ.ศ.2560

หนา
277
278
279 - 281
28 - 283
284 – 285
286 - 288
289
290 - 291
292 - 293
294
295
296
297
298 - 299
300 - 301
302 - 309
310
ค

นครแห่งชีวิตและความมัง่ คั่ง
(City of Life and Prosperity)
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มคี ุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และ
น่าท่องเที่ยวในระดับโลกพร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล)
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระกับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
เป้าประสงค์รวม
1. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม
2. สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล
3. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล โดยอยู่บนพื้นฐานของความต้องการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และเป็นธรรม
กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชน
และท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกระดับ
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร
6. ลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
1. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
2. มุ่งเน้นอนุรักษ์ ฟื้นฟู และลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
1. มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. การสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยคุกคามสมัยใหม่
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบรรเทาสาธารณภัย
6. การจัดระเบียบสังคมและการป้องกันการค้ามนุษย์ในเขตเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
1. การพัฒนาขีดสมรรถะและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา จากทุกภาคส่วน
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
4. เสริมสร้างระบบการท้างานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย

สรปุผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย
โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

โครงการตาม พรบ.
1 โครงการพัฒนาถนนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและขนส่งสินค้าเกษตร

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

75,983,200.00

60,901,674.00

60,901,674.00

100.00

-

13,201,526.00

ดอยสะเก็ด

3,586,300.00

2,340,000.00

2,340,000.00

100.00

-

1,246,300.00

1.2 ปรับปรุงผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านป่าป่าน หมู่ที่ 3 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2.000 กิโลเมตร

2,564,700.00

1,680,000.00

1,680,000.00

100.00

-

884,700.00

1.3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านริมวาง ตาบลบ้านกาด เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านแสนคันธา แม่วาง
ตาบลทุ่งรวงทอง ถึงหมู่ที่ 5 บ้านทุ่งปี้ ตาบลทุ่งปี้ อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00- 4.50 เมตร
ยาวรวม 2.480 กิโลเมตร

3,528,100.00

3,142,000.00

3,142,000.00

100.00

-

386,100.00

1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ตาบลสันทราย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร

ฝาง

2,000,000.00

1,995,500.00

1,995,500.00

100.00

-

4,500.00

1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 ตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ฝาง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร

1,984,400.00

1,980,000.00

1,980,000.00

100.00

-

4,400.00

1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวาน เชื่อมบ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1
ตาบลสบข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร

หางดง

1,999,000.00

1,290,000.00

1,290,000.00

100.00

-

709,000.00

1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ แม่แจ่ม
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร

1,477,400.00

1,477,400.00

1,477,400.00

100.00

-

-

1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพุย หมู่ที่ 2 ตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด แม่แจ่ม
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร

163,400.00

163,400.00

163,400.00

100.00

-

-

1,988,000.00

1,985,000.00

1,985,000.00

100.00

-

3,000.00

1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดา หมู่ที่ 5 ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ฮอด
4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร

2,570,600.00

1,750,000.00

1,750,000.00

100.00

-

820,600.00

1.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา ตาบลออนเหนือ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

แม่ออน

1,930,000.00

1,520,000.00

1,520,000.00

100.00

-

410,000.00

1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่บอน หมู่ที่ 3 บ้านค้อกลาง ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัด แม่ออน
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร

2,000,000.00

1,588,000.00

1,588,000.00

100.00

-

412,000.00

1.1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2.800 กิโลเมตร

1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 - บ้านแม่หลุ หมู่ที่ 2 ตาบลกองแขก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร

แม่แจ่ม

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

1,880,000.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

1.13 ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร้อง หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร

สันป่าตอง

569,000.00

329,000.00

329,000.00

100.00

-

240,000.00

1.14 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกลางเหนือเชื่อมบ้านแม่กุ้งบกเชื่อมบ้านหนองเขียว หมู่ที่ 3 2
และ 8 ตาบลสันกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.650 กิโลเมตร

สันป่าตอง

2,306,200.00

2,250,000.00

2,250,000.00

100.00

-

56,200.00

1.15 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ 5 ถึงบ้านป่าตุ้มโห้ง หมู่ที่ 8
ตาบลป่าตุ้ม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1.260 กิโลเมตร

พร้าว

1,992,400.00

1,985,000.00

1,985,000.00

100.00

-

7,400.00

1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดาริ หมู่ที่ 7 ตาบลน้าแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง หมู่ที่
10 ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร

พร้าว

1,576,600.00

1,575,000.00

1,575,000.00

100.00

-

1,600.00

1.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่วา่ การอาเภอแม่อาย ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

แม่อาย

466,700.00

443,000.00

443,000.00

100.00

-

23,700.00

1.18 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านฮ่างต่า หมู่ที่ 4 ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.240 กิโลเมตร

แม่อาย

2,739,000.00

1,847,000.00

1,847,000.00

100.00

-

892,000.00

1.19 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านใหม่โพธ์งาม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าแดง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาว
477.00 เมตร

แม่อาย

527,300.00

455,800.00

455,800.00

100.00

-

71,500.00

1.20 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละอุป หมู่ที่ 3 ถึง บ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ 1 ตาบลแจ่มหลวง
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.890 กิโลเมตร

กัลยาณิวฒ
ั นา

3,911,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

100.00

-

911,000.00

1.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านนายชัช บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ตาบลแสนไห อาเภอเวียง เวียงแหง
แหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

889,500.00

885,000.00

885,000.00

100.00

-

4,500.00

2.22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ถึงบ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองแหง อาเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร

เวียงแหง

410,000.00

410,000.00

410,000.00

100.00

-

1.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงป๊อก หมู่ที่ 3 ตาบลแสนไห อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 836.00 เมตร

เวียงแหง

1,918,500.00

1,916,500.00

1,916,500.00

100.00

-

2,000.00

1.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าบ้านมหาธาตุ บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ตาบลแสนไห อาเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

เวียงแหง

556,000.00

555,000.00

555,000.00

100.00

-

1,000.00

1.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนบ้านนาเกียน ถึง รพสต.บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตาบลนา อมก๋อย
เกียน อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร จุดที่ 1 กม. 54+200 บ้าน
นาเกียน

1,880,000.00

1.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ 6 ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 645.00 เมตร

1,189,000.00

แม่รมิ

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

-

1,880,000.00

735,000.00

735,000.00

100.00

-

454,000.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

1.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายล่าง ซอย 7 ซ้าย 1 ขวา หน้าบ้านนายไรวิน แม่รมิ
หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้าริน ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาว
รวม 1.008 กิโลเมตร

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

1,800,000.00

1,390,000.00

1,390,000.00

100.00

-

410,000.00

1.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 ดอยหล่อ
เมตร ยาว 360.00 เมตร

849,500.00

848,000.00

848,000.00

100.00

-

1,500.00

1.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้ไผ่ บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร

ดอยหล่อ

999,000.00

966,500.00

966,500.00

100.00

-

32,500.00

1.30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร

ดอยหล่อ

1,000,000.00

995,000.00

995,000.00

100.00

-

5,000.00

1.31 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร

จอมทอง

455,900.00

455,900.00

455,900.00

100.00

-

1.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหินเหล็กไฟ เชื่อมบ้านอมลาน ตาบลดอยแก้ว อาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

จอมทอง

693,000.00

620,000.00

620,000.00

100.00

-

73,000.00

1.33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขุนแตะ ตาบลดอยแก้ว อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จอมทอง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

936,000.00

840,000.00

840,000.00

100.00

-

96,000.00

จอมทอง

1,247,600.00

815,000.00

815,000.00

100.00

-

432,600.00

1.35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จอมทอง
ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยามรวม 448.00 เมตร

907,400.00

624,900.00

624,900.00

100.00

-

282,500.00

1.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลาน หมูที่ 4 เชื่อมต่อหย่อมบ้านดงละคร บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 สะเมิง
ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร

2,209,000.00

1,867,900.00

1,867,900.00

100.00

-

341,100.00

1.37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่สาบ อาเภอสะ สะเมิง
เมิง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

2,341,000.00

1,978,900.00

1,978,900.00

100.00

-

362,100.00

1.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา (อมโก๋น) ตาบลสะเมิงใต้ อาเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 435.00 เมตร

1,000,000.00

839,000.00

839,000.00

100.00

-

161,000.00

1.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา เชื่อมบ้านแม่ทก หมู่ที่ 5 ตาบลดอย ดอยเต่า
เต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.200 กิโลเมตร

2,720,000.00

1,795,000.00

1,795,000.00

100.00

-

925,000.00

1.40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 ตาบลสันทราย อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร

สารภี

1,145,000.00

833,474.00

833,474.00

100.00

-

311,526.00

1.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมคีรี หมู่ที่ 3 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร

เชียงดาว

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100.00

-

1.34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านดอยแก้ว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านแม่เตี๊ยะ ตาบลดอยแก้ว
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 850.00 เมตร

สะเมิง

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

-

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

1.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร

เชียงดาว

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100.00

-

-

1.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร

เชียงดาว

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100.00

-

-

1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงดาว
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร

2,437,700.00

1,575,000.00

1,575,000.00

100.00

-

862,700.00

1.45 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร่มป่าตอง หมู่ที่ 9 ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 385.00 เมตร

สารภี

1,303,800.00

783,500.00

783,500.00

100.00

-

520,300.00

1.46 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 2 ตาบลไชย สารภี
สถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

1,870,000.00

1,040,000.00

1,040,000.00

100.00

-

830,000.00

1.47 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กว้างเฉลี่ย 7.50 - 8.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร

สันทราย

993,000.00

992,000.00

992,000.00

100.00

-

1,000.00

1.48 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 - 9.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร

สันทราย

986,000.00

985,000.00

985,000.00

100.00

-

1,000.00

1.49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร

สันทราย

866,200.00

864,000.00

864,000.00

100.00

-

2,200.00

1.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00
เมตร ยาว 505.00 เมตร

ดอยหล่อ

1,000,000.00

995,000.00

995,000.00

100.00

-

5,000.00

173,857,900.00

135,980,128.00

135,980,128.00

100.00

-

35,194,572.00

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

2.1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด

2,180,400.00

1,440,000.00

1,440,000.00

100.00

-

740,400.00

2.2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ตอน หมู่ที่ 4 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.230 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด

1,578,400.00

1,398,000.00

1,398,000.00

100.00

-

180,400.00

2.3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.106 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด

138,800.00

136,600.00

136,600.00

100.00

-

2,200.00

2.4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกาแพงหิน หมู่ที่ 8 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด ดอยสะเก็ด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร

329,600.00

324,400.00

324,400.00

100.00

-

5,200.00

2.5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านน้าโค้ง หมู่ที่ 2 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.575 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด

3,301,200.00

2,187,000.00

2,187,000.00

100.00

-

1,114,200.00

2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร

แม่อาย

3,110,700.00

1,975,550.00

1,975,550.00

100.00

-

1,135,150.00

2,683,200.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งพัฒนาไปบ้ายห้วยเกิด หมู่ที่ 10 ตาบลบ้านหลวง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร

แม่อาย

1,901,600.00

1,892,500.00

1,892,500.00

100.00

-

9,100.00

2.8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่แดด
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

กัลยาณิวฒ
ั นา

3,062,000.00

2,756,100.00

2,756,100.00

100.00

-

305,900.00

2.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านส้มม่วง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านจันทร์ กัลยาณิวฒ
ั นา
อาเภอกัลยาณิวฒ
ั นา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร

4,972,000.00

3,927,000.00

3,927,000.00

100.00

-

1,045,000.00

2.10 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านจองถึงบ้านหลักแต่ง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.650 กิโลเมตร

เวียงแหง

5,334,400.00

4,200,000.00

4,200,000.00

100.00

-

1,134,400.00

2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร จานวน 3 ช่วง ช่วงละ 1.450 กิโลเมตร ความยาวรวม 4.350 กิโลเมตร

เวียงแหง

9,590,000.00

7,970,000.00

7,970,000.00

100.00

-

1,620,000.00

2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้าขาว ตาบลม่อง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร

อมก๋อย

1,800,000.00

1,643,000.00

1,643,000.00

100.00

-

157,000.00

2.13 ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 3 และ 12 ตาบลแม่ข่า เชื่อมหมู่ที่ ฝาง
9 บ้านสันมะกอกหวาน ตาบลแม่งอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความ
ยาวรวมสองข้าง 3.760 กิโลเมตร

1,971,000.00

1,960,000.00

1,960,000.00

100.00

-

11,000.00

2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบ้านทีเนอะถึงบ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตาบลนาเกียน อาเภออม อมก๋อย
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

1,120,000.00

2.15 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ตาบลแม่งอน เชื่อมบ้านดงป่าลัน
หมู่ที่ 2 ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

ฝาง

1,943,800.00

1,941,000.00

1,941,000.00

100.00

-

2,800.00

2.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3- บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด ตาบลโป่งน้าร้อน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร

ฝาง

1,407,700.00

1,402,700.00

1,402,700.00

100.00

-

5,000.00

2.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่ข่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ความยาว 810.00 เมตร

ฝาง

1,970,900.00

1,968,000.00

1,968,000.00

100.00

-

2,900.00

2.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ตาบลม่อนปิน่ อาเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร

ฝาง

1,140,400.00

1,130,000.00

1,130,000.00

100.00

-

10,400.00

2.19 ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมตร

ฝาง

853,000.00

766,000.00

766,000.00

100.00

-

87,000.00

2.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านหนองฮ่าง หมู่ที่ 10 ตาบลแม่คะ ฝาง
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร

1,600,000.00

1,590,000.00

1,590,000.00

100.00

-

10,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

100.00

-

2.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลาเหมืองวังมะหลอด (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1
ตาบลแม่คะ อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร

ฝาง

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

1,120,000.00

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2.22 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 11-13 ตาบลบ้านแหวน อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)
746,000.00

รวมเบิกจ่าย
746,000.00

ร้อยละ
เบิกจ่าย
100.00

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)
-

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

หางดง

1,291,000.00

545,000.00

2.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลสบโขง เชื่อมไปบ้านห้วยปูน้อย อมก๋อย
หมู่ที่ 4 ตาบลยางเปียง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 550.00 เมตร

1,563,200.00

2.24 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านศาลา หมู่ที่ 1 - บ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11 ตาบลน้าแพร่ อาเภอหางดง หางดง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.80 เมตร ยาว 1.120 กิโลเมตร

2,000,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

100.00

-

800,000.00

2.25 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้าปิง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ้น เชื่อมหมูที่ 9 บ้านดง
เหนือ ตาบลสันโป่ง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร

แม่รมิ

1,799,700.00

1,670,000.00

1,670,000.00

100.00

-

129,700.00

2.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองคา เลียบลาเหมืองพญาบ้านสัน ตาบลสบข่า อาเภอ หางดง
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร

1,448,600.00

981,990.00

981,990.00

100.00

-

466,610.00

2.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 255.00 เมตร พร้อมกาแพงกันดินยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 290.00 เมตร

แม่รมิ

1,897,000.00

1,897,000.00

1,897,000.00

100.00

-

2.28 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย(ฝั่งขวา) และคลอง
ชลประทาน ซอย 22 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) จานวน 2 จุด อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
13,562 ตารางเมตร

หางดง

5,560,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00

100.00

-

1,760,000.00

2.29 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายหารแก้ว - หนองตอง หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ตาบลหารแก้ว หางดง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 874.00 เมตร

1,497,600.00

1,113,000.00

1,113,000.00

100.00

-

384,600.00

2.30 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านน้าตกแม่สา หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5 ตาบล
แม่แรม อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร

แม่รมิ

1,312,900.00

1,312,900.00

1,312,900.00

100.00

-

2.31 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overley ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา
21 ซ้าย ตาบลขุนคง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร

หางดง

1,675,300.00

1,572,000.00

1,572,000.00

100.00

-

103,300.00

2.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านนาหืก หมู่ที่ 1 ตาบลสะลวง ไปบ้านแม่แอน หมู่ที่ 4 แม่รมิ
ตาบลห้วยทราย อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร

1,800,000.00

1,630,000.00

1,630,000.00

100.00

-

170,000.00

2.33 ก่อสร้างถนน Overlay ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนแม่รมิ -สะเมิง(สาย
เก่า) หมู่ 1 ตาบลริมใต้ อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 - 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 685.00 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก

แม่รมิ

1,790,000.00

1,602,000.00

1,602,000.00

100.00

-

188,000.00

2.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หดื หมู่ที่ 13 ตาบลบ่อหลวง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด

1,988,500.00

1,440,000.00

1,440,000.00

100.00

-

548,500.00

2.35 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตาบลแม่สา อาเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 3 ช่วง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร

แม่รมิ

1,482,700.00

1,482,700.00

1,482,700.00

100.00

-

1,563,200.00

-

-

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

2.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านดอยแอก หมู่ที่ 2 ตาบลนาคอเรือ อาเภอฮอด กับบ้านทุ่งจา อมก๋อย
เริง หมู่ที่ 13 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 786.00 เมตร

2,000,000.00

1,790,000.00

1,790,000.00

100.00

-

210,000.00

2.37 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ถึง หมู่ที่ 21 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ดอยหล่อ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร

6,719,800.00

6,159,500.00

6,159,500.00

100.00

-

560,300.00

2.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บา้ นแม่ลายเหนือ - บ้านกองปะ ตาบลบ่อสลี อาเภอ
ฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

1,998,500.00

1,440,000.00

1,440,000.00

100.00

-

558,500.00

2.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จอมทอง
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร

1,000,000.00

649,900.00

649,900.00

100.00

-

350,100.00

2.40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตียนอาง หมู่ที่ 10 ตาบลบ่อหลวง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด

1,998,500.00

1,358,000.00

1,358,000.00

100.00

-

640,500.00

2.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลบ่อหลวง อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด

1,998,500.00

1,440,000.00

1,440,000.00

100.00

-

558,500.00

2.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

จอมทอง

442,700.00

442,700.00

442,700.00

100.00

-

2.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนยะ หมูที่ 5 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จอมทอง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า

770,700.00

639,500.00

639,500.00

100.00

-

131,200.00

2.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 - บ้านตีนตก หมู่ที่ 8 ตาบลนา ฮอด
คอเรือ อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร

1,998,500.00

1,433,000.00

1,433,000.00

100.00

-

565,500.00

2.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัด แม่ออน
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร

1,412,000.00

900,000.00

900,000.00

100.00

-

512,000.00

2.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 22 ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร

จอมทอง

2,200,000.00

1,763,000.00

1,763,000.00

100.00

-

437,000.00

2.47 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.310 กิโลเมตร

แม่ออน

1,658,000.00

1,260,000.00

1,260,000.00

100.00

-

398,000.00

2.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร

จอมทอง

1,608,000.00

1,225,000.00

1,225,000.00

100.00

-

383,000.00

2.49 ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนห้วยแก้ว-ปางกอง หมู่ที่ 5 ตาบลห้วยแก้ว อาเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร

แม่ออน

1,580,000.00

1,187,000.00

1,187,000.00

100.00

-

393,000.00

2.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตาบลแม่สอย อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จอมทอง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร

1,392,000.00

1,059,000.00

1,059,000.00

100.00

-

333,000.00

ฮอด

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

2.51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านแม อาเภอสันป่าตอง จังหวัด สันป่าตอง
เชียงใหม่ เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1.690 กิโลเมตร

2,500,000.00

1,473,600.00

1,473,600.00

100.00

-

1,026,400.00

2.52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ 8 ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร

สันป่าตอง

1,578,000.00

1,134,490.00

1,134,490.00

100.00

-

443,510.00

2.53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 838.00 เมตร

สันป่าตอง

1,975,300.00

1,304,900.00

1,304,900.00

100.00

-

670,400.00

2.54 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ตาบลท่าวังพร้าว อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.90 เมตร ยาว 220.00 เมตร

สันป่าตอง

509,500.00

248,391.00

248,391.00

100.00

-

261,109.00

2.55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้า หมู่ที่ 7 ตาบลมะขามหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร

สันป่าตอง

800,000.00

537,800.00

537,800.00

100.00

-

262,200.00

2.56 ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงก๋า หมู่ที่ 7 -บ้านท่าจาปี หมู่ที่ 8 ตาบลทุ่งสะโตก
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร

สันป่าตอง

209,200.00

138,600.00

138,600.00

100.00

-

70,600.00

2.57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตาบลยุหว่า อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร

สันป่าตอง

556,000.00

404,490.00

404,490.00

100.00

-

151,510.00

2.58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเสี้ยวถึงบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว ตาบลบ้านกลาง
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตร

สันป่าตอง

2,231,600.00

1,588,000.00

1,588,000.00

100.00

-

643,600.00

2.59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2 ตาบลน้าแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ พร้าว
10 ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร

6,010,000.00

4,747,899.00

4,747,899.00

100.00

-

1,262,101.00

2.60 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตาบลสบเตี๊ยะ
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร

จอมทอง

2,000,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

100.00

-

550,000.00

2.61 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าจี้ ตาบลทุ่งหลวงถึงบ้านน้าแพร่
ตาบลน้าแพร่ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ยาว 1.100 กิโลเมตร พืน้ ที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตาราง
เมตร

พร้าว

2,133,600.00

2,130,000.00

2,130,000.00

100.00

-

3,600.00

2.62 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 ตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง จังหวัด จอมทอง
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1.685 กิโลเมตร

2,402,200.00

2,377,000.00

2,377,000.00

100.00

-

25,200.00

2.63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านสันห้าง - บ้านโล๊ะป่าใคร้ หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านหลวง แม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร

1,438,700.00

1,432,000.00

1,432,000.00

100.00

-

6,700.00

2.64 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหลวง ถึงหมู่ที่ 2 ตาบลดอยแก้ว อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.280 กิโลเมตร

จอมทอง

2,468,700.00

2,178,000.00

2,178,000.00

100.00

-

290,700.00

2.65 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 6 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร

แม่อาย

8,000,000.00

4,888,383.00

4,888,383.00

100.00

-

3,111,617.00

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

2.66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบ้านหนองคริซูใน ไปบ้านแม่ขะปู ตาบลบ่อแก้ว อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3.540 กิโลเมตร

หน่วยงาน

สะเมิง

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

9,916,000.00

8,649,975.00

8,649,975.00

100.00

-

1,266,025.00

2.67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านสบงายกับบ้านห้วยทรายขาว ตาบลเมืองงาย อาเภอ เชียงดาว
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร

1,838,500.00

1,390,000.00

1,390,000.00

100.00

-

448,500.00

2.68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ารู หมู่ที่ 6 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร

เชียงดาว

2,460,000.00

1,642,000.00

1,642,000.00

100.00

-

818,000.00

2.69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไตรสภาวคาม-สันมานะ หมู่ที่ 5 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร

เชียงดาว

1,610,000.00

1,340,000.00

1,340,000.00

100.00

-

270,000.00

2.70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เชียงดาว
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 372.00 เมตร

890,000.00

660,000.00

660,000.00

100.00

-

230,000.00

2.71 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวถนนจราจรแอสฟัลคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านแม่เตาะ ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียง เชียงดาว
ดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

2,500,000.00

1,990,000.00

1,990,000.00

100.00

-

510,000.00

2.72 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลติก ถนนสายบ้านไร่ - มะขามหลวง เทศบาลตาบลสันป่าตอง สันป่าตอง
หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งต้อม อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร

1,800,000.00

1,050,400.00

1,050,400.00

100.00

-

749,600.00

2.73 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overlay ถนนซอยข้างตลาดสดวังจ๊อม หมู่ที่ 4 ถึงบ้านดอนศรีสะอาด เชียงดาว
หมู่ที่ 15 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 539.00 เมตร

969,000.00

766,000.00

766,000.00

100.00

-

203,000.00

2.74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบ้านห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 11 ตาบลเมืองงาย อาเภอเชียงดาว เชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

578,000.00

415,000.00

415,000.00

100.00

-

163,000.00

2.75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 บ้านร่องกอก หมู่ที่ 9 ตาบลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สารภี
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร

1,711,000.00

1,305,000.00

1,305,000.00

100.00

-

406,000.00

2.76 ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลท่าวัง สารภี
ตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร

1,000,000.00

583,700.00

583,700.00

100.00

-

416,300.00

2.77 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากเหมือง ถึงบ้านสันทรายก้อม ซอย 6 เลียบลาเหมืองเจ้าพญา สารภี
หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 500.00
เมตร

1,000,000.00

859,600.00

859,600.00

100.00

-

140,400.00

2.78 ขยายไหล่ทางถนนสายหลักด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถาน ตาบลป่าบง อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พืน้ ที่ไม่น้อยกว่า 2,370 ตารางเมตร

สารภี

1,000,000.00

560,000.00

560,000.00

100.00

-

440,000.00

2.79 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลดอนแก้ว อาเภอสารภี จังหวัด สารภี
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1.419 กิโลเมตร

2,750,000.00

1,475,860.00

1,475,860.00

100.00

-

1,274,140.00

2.80 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ตาบลหนองผึ้ง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 จุด
ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 600.00 เมตร

1,000,000.00

629,000.00

629,000.00

100.00

-

371,000.00

สารภี

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

2.81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร

แม่วาง

456,000.00

455,000.00

455,000.00

100.00

-

1,000.00

2.82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 - บ้ายห้วยวอก หมู่ที่ 12 ตาบลบ้านทับ
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร

แม่แจ่ม

1,977,000.00

1,973,000.00

1,973,000.00

100.00

-

4,000.00

3 โครงการปรับปรุงระบบส่งน้าฝายขุนปิง บ้านเมืองนะ ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายขุนปิงพร้อมอาคาร
ประกอบ บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการชลประทาน
เชียงใหม่

9,000,000.00

8,999,821.59

8,999,821.59

100.00

-

178.41

4 โครงการฟืน้ ฟู และอนุรกั ษ์ทรัพยากรท่องเทีย่ วรวมถึงวิถีชวี ิตดัง้ เดิมของชุมชนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(วัดศรีสุพรรณ)

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

1,000,000.00

750,500.00

750,500.00

100.00

-

249,500.00

5 โครงการมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพือ่ รองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

2,500,000.00

1,835,000.00

1,002,000.00

54.60

833,000.00

665,000.00

6 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

5,809,000.00

5,625,000.00

5,485,920.00

97.53

139,080.00

184,000.00

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเทีย่ วชุมชนอย่างยั่งยืน

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

624,000.00

624,000.00

624,000.00

100.00

-

8 โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเทีย่ วนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Travel Mart 2016
(CTM 2016)

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

2,500,000.00

2,466,000.00

2,466,000.00

100.00

-

9 โครงการสารวจ ประเมิน เพือ่ รับรองสถานประกอบการ และแหล่งท่องเทีย่ วตามมาตรฐานกรมการ
ท่องเทีย่ ว

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

2,334,000.00

2,277,250.00

737,455.00

32.38

1,539,795.00

56,750.00

10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพือ่ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ยกเลิก กิจกรรมส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 1,349,500 บาท

สนง. เกษตร

6,224,900.00

4,875,400.00

3,871,885.00

79.42

1,003,515.00

1,349,500.00

11 โครงการส่งเสริมเส้นทางการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยงประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ รองรับประชาคมอาเซียน AEC
(กิ่วผาวอก-สันต้นดู-่ หลักแต่ง)

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

3,000,000.00

2,345,300.00

1,122,050.00

47.84

1,223,250.00

654,700.00

12 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

2,000,000.00

1,502,042.00

96,000.00

6.39

1,406,042.00

497,958.00

13 โครงการความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนง. เกษตร

987,000.00

987,000.00

860,400.00

87.17

126,600.00

14 โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

สนง. พัฒนาชุมชน

400,000.00

400,000.00

395,000.00

98.75

5,000.00

15 โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
ยกเลิกกิจกรรมที่ 6.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ 750,000 บาท

สนจ. เชียงใหม่

11,800,000.00

10,940,000.00

10,128,282.90

92.58

811,717.10

16 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่ นพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร สนง. เกษตร
(ยกเลิก)

1,190,000.00

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

34,000.00

860,000.00

1,190,000.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

17 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC

สนง. อุตสาหกรรม

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100.00

18 โครงการเชียงใหม่ MICE CITY
ยกเลิกกิจกรรม (4,300,000 บาท)
จกรรมที่ 18.3
IT & CMA
19 กิโครงการส่
งเสริมกิจัจงกรรม
หวัดเชีMICE
ยงใหม่city
ศูนย์ในงาน
กลางตลาดท่
องเทีย่ 2017
วเชิงสุ3,800,000
ขภาพและกีบาท
ฬาสู่นานาชาติ

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

7,600,000.00

3,298,451.64

2,983,451.61

90.45

315,000.03

12,548.36

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

4,500,000.00

4,411,640.00

3,000,000.00

68.00

1,411,640.00

88,360.00

20 โครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ไทยแลนด์ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560

สนง. ท่องเทีย่ วและ
กีฬา

3,000,000.00

2,132,000.00

2,132,000.00

100.00

21 โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภณ
ั ฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มมี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้

สนง. อุตสาหกรรม

2,066,000.00

2,006,000.00

1,995,298.00

99.47

22 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

สนง. พัฒนาชุมชน

786,000.00

786,000.00

786,000.00

100.00

23 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพือ่ ลดปัญหาสังคมและปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์

สนง. พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์

2,051,600.00

2,051,600.00

1,827,595.00

89.08

24 โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชพี ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สนง. สาธารณสุข

1,500,000.00

1,498,000.00

1,498,000.00

100.00

25 โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิม่ ศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพือ่ อาหาร
กลางวันในโรงเรียนและชุมชนประจาปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนง. เกษตร

3,415,500.00

3,415,500.00

2,721,465.00

79.68

694,035.00

26 โครงการ To Be Number One ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน

สนง. สาธารณสุข

7,600,300.00

7,600,300.00

7,387,180.00

97.20

213,120.00

27 โครงการถ่ายทอดและเสริมสร้างความภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ล้านนา

สนง. วัฒนธรรม

400,000.00

396,000.00

396,000.00

100.00

28 โครงการชุมชนคนรักศาสนา

สนง. พระพุทธศาสนา

2,450,300.00

2,450,300.00

2,358,522.00

96.25

29,809,600.00

23,162,349.38

23,162,349.38

100.00

-

3,473,550.62

29.1 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่ การเกษตร บ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3 ตาบลทุ่งรวงทอง อาเภอ แม่วาง
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

1,091,000.00

900,000.00

900,000.00

100.00

-

191,000.00

29.2 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ตาบลม่อนปิน่ อาเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมบ่อพัก

ฝาง

1,621,400.00

1,620,000.00

1,620,000.00

100.00

-

1,400.00

29.3 ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาน้าแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 10 บ้านใหม่สันคะยอม ตาบลบ้านปง
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาวรวม 212.50 เมตร สูง 2.25 เมตร หนา 0.20 เมตร

หางดง

1,987,000.00

29.4 ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง ตาบลหนองแก๋ว อาเภอหางดง จังหวัด หางดง
เชียงใหม่ ขนาดฐานกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ผนังสูง 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร

2,000,000.00

1,330,000.00

1,330,000.00

100.00

-

670,000.00

29.5 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 ตาบลช่างเคิ่ง อาเภอแม่แจ่ม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดสูง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.25 เมตร ยาว 137.00 เมตร

1,992,000.00

1,619,000.00

1,619,000.00

100.00

-

373,000.00

29 โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย

แม่แจ่ม

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

-

10,702.00

4,300,000.00

868,000.00
60,000.00

224,005.00

-

-

2,000.00

4,000.00

91,778.00
3,173,700.00

1,987,000.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

29.6 ก่อสร้างถังเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตาบลท่าผา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 7.00
เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จานวน 3 ถัง

แม่แจ่ม

602,600.00

602,000.00

602,000.00

100.00

-

600.00

29.7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 3 ตาบลทาเหนือ อาเภอแม่
ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร

แม่ออน

673,400.00

672,000.00

672,000.00

100.00

-

1,400.00

1,200,000.00

588,000.00

588,000.00

100.00

-

612,000.00

สันป่าตอง

500,000.00

500,000.00

500,000.00

100.00

-

-

29.10 ก่อสร้างกาแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตาบลน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สันป่าตอง
ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตร

217,000.00

217,000.00

217,000.00

100.00

-

-

29.11 ก่อสร้างรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาเหมืองทุ่งแพะ ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร

พร้าว

999,600.00

998,100.00

998,100.00

100.00

-

29.12 ขุดลอกฝายห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 15,750 ลูกบาศก์เมตร

พร้าว

476,000.00

476,000.00

476,000.00

100.00

-

29.13 ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ารูบน (บ่อพวง 3 บ่อ) ในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริพนื้ ที่
ขยายผล บ้านปาง หมู่ที่ 8 ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พืน้ ที่ดาเนินการรวม 4,145
ตารางเมตร

ไชยปราการ

2,600,000.00

2,465,000.00

2,465,000.00

100.00

-

135,000.00

29.14 ก่อสร้างระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 334.00 เมตร

แม่อาย

1,122,900.00

1,121,500.00

1,121,500.00

100.00

-

1,400.00

29.15 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น พร้อมแท็งก์เก็บน้าเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ที่ 8 ตาบล
ยางเปียง อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมวาง
ท่อประปา

อมก๋อย

1,186,700.00

29.16 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อมก๋อย
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 - 4.00 เมตร

1,292,000.00

1,205,852.92

1,205,852.92

100.00

-

86,147.08

29.17 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ 6 เชื่อมบ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ 8 ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่ แม่รมิ
ริม จังหวัดเชียงใหม่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จานวน 134 ท่อน พร้อมวางบ่อพักสาเร็จรูป
จานวน 16 ท่อน และขยายผิวการจราจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร

610,000.00

456,000.00

456,000.00

100.00

-

154,000.00

29.18 ก่อสร้างรางส่งน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ตาบลห้วยทราย อาเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ แม่รมิ
ขนาดภายในรางกว้าง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร

1,830,000.00

880,000.00

880,000.00

100.00

-

950,000.00

969,000.00

969,000.00

969,000.00

100.00

-

29.8 ขุดลอกสระน้าประจาหมู่บา้ น หมู่ที่ 3 ตาบลน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดิน สันป่าตอง
ขุดไม่น้อยกว่า 32,210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวซี ี
29.9 ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ตาบลมะขุนหวาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต่ 200.00 - 250.00 เมตร

29.19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตาบลสบ
เตี๊ยะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

จอมทอง

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

1,500.00
-

1,186,700.00

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

29.20 เจาะบ่อบาดาล บ้านแปลง 1 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ท่อกรุพวี ซี ี ดอยเต่า
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

320,000.00

320,000.00

320,000.00

100.00

-

ยกเลิก (บาท)
-

29.21 ขุดลอกลาห้วยแม่ทก บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา เชื่อมบ้านแม่ทก หมู่ที่ 5 ตาบลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า

1,120,000.00

1,115,000.00

1,115,000.00

100.00

-

5,000.00

29.22 ขุดลอกสระเก็บน้านิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,655 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า

880,000.00

878,000.00

878,000.00

100.00

-

2,000.00

29.23 ขุดลอกสระเก็บน้าตามพระราชดาริ บ้านแปลง 8 หมู่ที่ 2 ตาบลท่าเดื่อ อาเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,050 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า

500,000.00

487,300.00

487,300.00

100.00

-

12,700.00

29.24 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาห้วยแม่อีด หมู่ที่ 6 ตาบลเชียงดาว อาเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงดาว
เชียงใหม่ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

211,000.00

211,000.00

211,000.00

100.00

-

1,000,000.00

821,796.46

821,796.46

100.00

-

178,203.54

29.25 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตาบลหนองแฝก อาเภอสารภี
สารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานตอกเข็มตัวไอ ขนาดกว้าง 0.22 เมตร ยาว 4.50 เมตร พร้อมวางพืน้ สาเร็จขนาด
กว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.90 เมตร

-

29.26 ก่อสร้างฝายชะลอน้าและกักเก็บน้า บ้านพิมุกต์ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ พนังกันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย

600,000.00

599,000.00

599,000.00

100.00

-

1,000.00

29.27 ก่อสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้า บริเวณบ้านข้าวแท่น หมู่ที่ 3 ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ พนังกันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย

600,000.00

599,000.00

599,000.00

100.00

-

1,000.00

29.28 ก่อสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้า หมู่ที่ 4 ตาบลสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พนัง
กันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย

600,000.00

599,000.00

599,000.00

100.00

-

1,000.00

29.29 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ตาบลแม่แฝก อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สันทราย

612,000.00

516,800.00

516,800.00

100.00

-

95,200.00

29.30 ก่อสร้างประตูบงั คับน้า ลาเหมืองห่าง บ้านหนองมะจับ ถึงบ้านโป่งหมู่ที่ 1ถึงหมู่ที่ 2 ตาบลแม่แฝก
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สันทราย

396,000.00

396,000.00

396,000.00

100.00

-

30 โครงการสร้างสานึกสาธารณะในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1,541,100.00

1,541,100.00

1,502,802.60

97.51

38,297.40

31 โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7,692,300.00

7,692,300.00

7,408,213.00

96.31

284,087.00

32 โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน การวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพืน้ ทีโ่ ล่งทุกชนิด

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

7,748,100.00

7,748,100.00

7,650,956.19

98.75

97,143.81

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

33 โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างแนวปฏิบตั กิ าร สนง. ปูองกันและ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย

2,506,000.00

2,506,000.00

2,506,000.00

100.00

-

34 โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม

ทีท่ าการปกครอง

1,735,600.00

1,727,600.00

1,727,600.00

100.00

-

35 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ

สนจ. เชียงใหม่

10,000,000.00

10,000,000.00

9,845,000.00

98.45

155,000.00

396,112,400.00

325,432,356.61

314,809,549.27

96.74

10,622,807.34

รวมโครงการตามแผน

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

8,000.00
57,464,143.39

13,215,900.00

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รายการก่อหนี้

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รวมเบิกจ่าย

ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

โครงการทดแทนโครงการทีย่ กเลิก
1 โครงการพัฒนาถนนเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วและขนส่งสินค้าเกษตร
1.1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
(แทนยกเลิกอมก๋อย) (1,000,000 บาท)

-

-

-

-

ดอยหล่อ

2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่

3,915,900.00

3,500,700.00

3,500,700.00

100.00

-

415,200.00

2.1 ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. พืน้ ที่รวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 1,280 ตร.ม. หนา 0.15 ม. (แทนยกเลิกอมก๋อย)

สันป่าตอง

1,050,000.00

970,000.00

970,000.00

100.00

-

80,000.00

2.2 บูรณะซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวทางกว้าง 8 ม. ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือพืน้ ที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. ระยะทาง 0.130 กม. (แทนยกเลิกอมก๋อย)

สันป่าตอง

489,300.00

480,000.00

480,000.00

100.00

-

9,300.00

2.3 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 บ้านขัวโก ต.สันป่าเป่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (แทนยกเลิกอมก๋อย)

สันทราย

800,000.00

476,700.00

476,700.00

100.00

-

323,300.00

1,576,600.00

1,574,000.00

1,574,000.00

100.00

-

2,600.00

2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถ้างอบ หมู่ที่ 6 และบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.ไชย ไชยปราการ
ปราการ จ.เชียงใหม่ จานวน 3 ชุด (แทนยกเลิกอมก๋อย)
2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านขุนออน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (แทนยกเลิก
อาเภอหางดง) (1,930,000 บาท)

แม่ออน

3 โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
3.1 ก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา 0.10
ม. ยาว 215 ม. พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 0.50 ม. จานวน 717 ชุด พร้อม
ป้ายโครงการ (แทนยกเลิกอมก๋อย)

-

แม่อาย

217,000.00

217,000.00

217,000.00

100.00

-

217,000.00

217,000.00

217,000.00

100.00

-

4 โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการแบบบูรณา
การ : One Stop Service Network for SMEs (แทนยกเลิก อ.อมก๋อย 500,000 บาท)

สนง. อุตสาหกรรม

500,000.00

500,000.00

238,514.00

47.70

5 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ (แทน
ยกเลิก อ.อมก๋อย 117,000 บาท และ อ.หางดง 57,000 บาท รวม 174,000 บาท)

สนจ. เชียงใหม่

174,000.00

174,000.00

174,000.00

100.00

6 โครงการ To Be Number One ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน (การประกวดผลการดาเนินงาน
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดและระดับภาค) (แทนยกเลิกโครงการที่ 10 เกษตร
กิจกรรมที่ 10 ถั่วเหลือง 1,349,500 บาท)

สนง. สาธารณสุข

1,349,500.00

1,349,500.00

770,000.00

57.06

7 โครงการต้นกล้าคุณธรรม นาสังคมจิตสาธารณะ (แทนยกเลิกโครงการเกษตรคลินิคเคลื่อนที่ 1,190,000 สนง.
บาท)
พระพุทธศาสนา

1,190,000.00

1,190,000.00

1,190,000.00

100.00

8 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะกล้วย หมูท่ ี่ 2 บ้านปุายางหนาด
หมูท่ ี่ 1 ตาบลปุาแป๋ อาเภอแม่แตง เชือ่ มต่อหมูท่ ี่ 1 บ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม่ (แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชียงใหม่ MICE CITY 3,539,000 บาท)

3,539,000.00

3,533,900.00

อ.แม่แตง

-

-

-

-

261,486.00
579,500.00

3,533,900.00

5,100.00

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการซ่อมแซมเขือ่ นปูองกันตลิ่งริมน้าแม่หยอด สายทางบ้านนาฮ่องใต้ หมูท่ ี่ 10 ตาบลแม่ศึก อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชียงใหม่ MICE CITY 250,000 บาท และ
กิจกรรมโครงการพระราชดาริฯ 750,000 บาท รวม 1,000,000 บาท)
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ถนนซอย 13 บ้านกิ่วแลหลวง
หมูท่ ี่ 4 ตาบลยุหว่า อาเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่ (แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชียงใหม่ MICE
CITY 500,000 บาท)
รวมโครงการทีท่ ดแทนโครงการยกเลิก

หน่วยงาน

อ.แม่แจ่ม

อ.สันปุาตอง

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)
1,000,000.00

500,000.00

12,385,400.00

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)
1,000,000.00

-

11,465,100.00

รายการก่อหนี้

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รวมเบิกจ่าย
-

ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)
-

-

6,090,214.00

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

1,000,000.00

-

53.12

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

5,374,886.00

500,000.00

920,300.00

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รวมเบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายการก่อหนี้
ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน
ยกเลิก (บาท)

โครงการเงินเหลือจ่าย
ครั้งที่ 1 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559)

34,584,922.00

34,432,432.50

28,097,634.20

81.60

6,334,798.30

152,489.50

1 โครงการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การท่องเทีย่ วต้นแบบ

สนง. พัฒนาชุมชน

9,350,000.00

9,350,000.00

4,528,550.00

48.43

4,821,450.00

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สนง. พาณิชย์

1,200,000.00

1,200,000.00

601,286.00

50.11

598,714.00

3 โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

สนง. พาณิชย์, สนง.
สาธารธสุข และ
สถาบันพัฒนาฝีมอื
แรงงาน 19

5,000,000.00

5,000,000.00

4,541,410.00

90.83

458,590.00

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญากลุ่มชาติพันธ์สู่สากลและพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

สนง. พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์

2,300,000.00

2,300,000.00

2,300,000.00

100.00

5 โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สนง. แรงงาน

4,754,922.00

4,754,922.00

4,504,577.70

94.74

250,344.30

6 โครงการเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

สนง. พัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของ
มนุษย์

4,000,000.00

4,000,000.00

3,794,300.00

94.86

205,700.00

7 โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทกุ ภาคส่วน

สนง. พลังงาน

2,000,000.00

1,847,510.50

1,847,510.50

100.00

-

8 โครงการเพิม่ ศักยภาพการดาเนินการลดอุบตั เิ หตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่

สนง. ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

630,000.00

630,000.00

630,000.00

100.00

-

9 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

ทีท่ าการปกครอง
และ หน่วยงานที่
เกีที่ยท่ วข้
อง
าการปกครอง

5,350,000.00

5,350,000.00

5,350,000.00

100.00

-

4,681,950.00

4,413,790.00

3,585,790.00

81.24

828,000.00

268,160.00

828,000.00

168,160.00

โครงการจัดระเบียบสังคม เฝูาระวัง ปูองกันปราบปรามและคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการและ
จุดเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ (2,143,500 บาท) (ยกเลิก)

-

-

152,489.50

และ ตารวจภูธร

ครั้งที่ 2 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม 2560)
10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน ทุกรูปแบบ

สนง. พลังงาน

1,070,600.00

902,440.00

74,440.00

8.25

11 โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชพี ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สนง. สาธารณสุข

1,490,000.00

1,490,000.00

1,490,000.00

100.00

-

12 โครงการเสริมสุขภาวะองค์รวมโดยการมีส่วนร่วม

สนง. สาธารณสุข

2,121,350.00

2,021,350.00

2,021,350.00

100.00

-

8,392,350.00

8,392,350.00

5,274,340.00

62.85

3,118,010.00

ครั้งที่ 3 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 21 เมษายน 2560)
13 โครงการหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การท่องเทีย่ วต้นแบบ (การพัฒนาหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การ
ท่องเทีย่ วตามแผนการพัฒนาหมูบ่ า้ น)

สนง. พัฒนาชุมชน

3,000,000.00

3,000,000.00

179,040.00

5.97

2,820,960.00

14 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านความมัน่ คงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน (การฝึกอบรม
ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) ในพืน้ ที่ 25 อาเภอ)

ทีท่ าการปกครอง

4,060,000.00

4,060,000.00

3,993,500.00

98.36

66,500.00

-

100,000.00
-

-

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการ To Be Number One ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน (การขับเคลื่อนโครงการ TO BE
NUMBER ONE)

หน่วยงาน

สนง. สาธารณสุข

ครั้งที่ 4 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560)

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
(บาท)

สรุปผลการดาเนินงาน (บาท)
งบประมาณทีใ่ ช้จริง
(บาท)

รายการก่อหนี้

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รวมเบิกจ่าย
1,101,800.00

ค้างเบิกจ่าย
(กันเงิน)

82.70

เงินเหลือจ่าย
(บาท)

ยกเลิก (บาท)

1,332,350.00

1,332,350.00

230,550.00

4,100,000.00

3,015,000.00

-

-

3,015,000.00

1,085,000.00

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านแม่ละอุป - บ้านแม่ขนุ รวม อาเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

อ.กัลยาณิวัฒนา

2,100,000.00

1,795,000.00

-

-

1,795,000.00

305,000.00

17 โครงการก่อสร้างถนนแบบโอเวอร์เลย์ดว้ ยแอสฟัลติก สายเหล่าหลวง - แม่ยุย ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่

อ.ฮอด

2,000,000.00

1,220,000.00

-

-

1,220,000.00

780,000.00

2,731,760.00

2,731,760.00

ครั้งที่ 5 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560)

2,159,350.76

อ.อมก๋อย

466,000.00

466,000.00

19 โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต

สนง. ยุตธิ รรม

936,200.00

936,200.00

860,690.00

91.93

75,510.00

20 โครงการ "ตารวจประสานงาน 1 ตารวจ 1 โรงเรียน"

ตารวจภูธร

642,000.00

642,000.00

641,850.00

99.98

150.00

21 โครงการเทีย่ วเวียงท่าการสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

สนง. พัฒนาทีด่ นิ
เขต 6

460,000.00

460,000.00

429,533.76

93.38

30,466.24

22 โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เพิม่ เติม)

สนง. แรงงาน

227,560.00

227,560.00

227,277.00

99.88

283.00

1,036,630.00

294,300.00

-

294,300.00

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพืน้ ทีท่ าการเกษตร บ้านเด่นชัย หมูท่ ี่ 9 ตาบลแม่
นาวาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

อ.แม่อาย

300,000.00

25 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตถนนซอยเข้าวัดกิ่วแลหลวง บ้าน
กิ่วแลหลวง หมูท่ ี่ 4 ตาบลยุหว่า อาเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่

อ.สันปุาตอง

261,000.00

-

-

-

261,000.00

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประปา หมูท่ ี่ 9 บ้านปง ตาบลบ้านกาด อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

อ.แม่วาง

145,000.00

-

-

-

145,000.00

57,279,632.50

เงินเหลือจ่าย

53,279,632.50

39,117,114.96

-

742,330.00

330,630.00

-

-

73.42

3,005,310.89
รวม (โครงการเงินเหลือจ่าย + ยกเลิก/เหลือจ่าย)
รวม (ไม่รวม พรบ โอนคืน)

393,182,400.00

- โอนคืนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … (2 รายการ)
รวมทัง้ สิ้น

-

-

466,000.00

อ.แม่วาง

294,300.00

-

-

23 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่

รวมโครงการเงินเหลือจ่าย

-

-

-

572,409.24

18 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมูท่ ี่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่

ครั้งที่ 6 (ก.บ.จ. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 5 กันยายน 2560)

-

79.05

ค้างเบิกจ่าย (บาท)
กันเงินกรณีไม่มหี นี้
ผูกพัน

294,300.00

14,162,517.54

-

330,630.00
5,700.00

2,085,010.89

-

3,005,310.89

56,284,943.39

39,117,114.96

69.50

393,182,400.00

360,016,878.23

91.56

360,016,878.23

90.89

17,167,828.43

2,085,010.89

33,165,521.77

3,005,310.89

2,930,000.00
396,112,400.00

396,112,400.00

13,215,900.00

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร

1

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานดง หมูที่ 6 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,800 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,586,300 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด านเศรษฐกิ จ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดิน ทางไดส ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ ง
มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 3,586,300 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

2

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟล ติกคอนกรีต บานป าปาน หมูที่ 3 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,000 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,564,700 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด า นเศรษฐกิ จ ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดิน ทางไดส ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ ง
มีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,564,7000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม. 7 บานริมวาง ต.บานกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุงรวงทอง
ถึง ม. 5 บานทุงป ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม
งบประมาณ 3,142,000.00 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัยระหวางหมูบาน ทั้ง 3 ตําบล
2) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3) เพื่อใหการขนสงทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว
4) เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
3. แนวทางการดําเนินงาน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม. 7 บานริมวาง ต.บานกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุงรวงทอง ถึง ม. 5 บานทุงป
ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4-4.5 เมตร ยาวรวม 2,480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 11,018 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานกาด บานทุงป และตําบลทุงรวงทอง ประมาณ 12,298 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2) ประชาชนสามารถใชเสนทาง สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
3) การขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว
4) ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ม.ค. 2560 – 2 ก.พ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 3,142,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

4

แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองแคว หมูที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม
งบประมาณ 2,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม/พื้นที่หมูที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง
2.2 เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร/พื้นที่หมูที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองแคว หมูที่ 7
ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย:
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม /พื้นที่หมูที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการ
มีตัวชี้วัดมูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธในการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง และพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดาน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,995,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 500 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองยาวเหนือ หมูที่ 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
งบประมาณ 1,984,400 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม/พื้นที่หมูที่ 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร/พื้นที่หมูที่ 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แต ละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุ ทธศาสตรการพัฒนาจังหวั ด ก อสรางถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ ก บานหนองยาวเหนื อ
กอนดําเนินการ / ระหวางดําเนินการ /สิ้นสุดดําเนินการ หมูที่ 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม /พื้นที่หมูที่ 17 ต.แมสูน อ.ฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการ
มีตัวชี้วัดมูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธในการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง และพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดาน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,980,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 4,400 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตนงิ้ว หมูที่ 2 ตําบลสันผักหวานเชื่อมบานทาขี้ควาย หมูที่ 1
ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,999,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีเสนทางที่สะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชน
2) เพื่อใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา
3) เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่อําเภอหางดงและพื้นที่ใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตหนา 0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร
หรือปริมาณงานไมนอยกวา 3,080.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
ผลกระทบ
เชิงบวก : มีถนนที่มีความสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชนและสะดวกในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา
6. ระยะเวลาดําเนินการ 11 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,999,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 709,000 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสบแมรวม หมูที่ ๑ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑,๔๗๗,๔๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแมนาจร อําเภอ
แมแจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสร า งถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ กบา นสบแมร วม หมูที่ ๑ ตํา บลแมนาจร อําเภอแม แจ ม จั งหวั ด เชี ย งใหม
ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๔๗๗,๔๐๐ บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพุย หมูที่ ๒ ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม
ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๙๗ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑๖๓,๔๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต อ ราชการ และการขนส ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรตํ า บลปางหิ น ฝน
อําเภอแมแจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพุย หมูที่ ๒ ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๓ เมตร
ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ๒๙๗ ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
๒๙๗ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๑๖๓,๔๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกองแขกเหนือ หมูที่ ๗ – บานแมหลุ หมูที่ ๒ ตําบลกองแขก
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ความกวางผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจร
ไมนอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลกองแขก อําเภอแม
แจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายบ า นกองแขกเหนื อ หมู ที่ ๗ – บ า นแม ห ลุ หมู ที่ ๒ ตํ า บลกองแขก
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ความกวางผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม
นอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ความกวางผิว จราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ
ผิวจราจรไมนอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๓,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและการขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูที่ ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,570,600 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในบานดงดํา หมูที่ ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํา เนิ นการก อสร า งถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูที่ ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชีย งใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานดงดํา หมูที่ 5 ตําบลฮอด จํานวน 863 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดําเนินงาน
1) ประชาชนบานดงดํา หมูที่ 5 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบานดงดํา หมูที่ 5 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูที่ ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,750,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 820,600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานขุนทา ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,930,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานขุนทา ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลออนเหนือ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสร า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก (เริ่ มจากปากทางเขาไป 800 ม.) กว าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุมกวางเฉลี่ยขางละ
0.00 - 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,520,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 410,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมบอน หมูที่ 3 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
กวาง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 2,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค:
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแมบอน หมูที่ 3 ตําบลแมทา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ในการเดิ น ทางคมนาคมสั ญ จรไปมา การขนส งผลิ ต ผลทางการเกษตรได ง ายสะดวกขึ้ น ทํ า ให ล ดต น ทุ น และ
เพิ่มรายไดใหกับประชาชน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรหมูที่ 2,3 ชื่อบาน บานทาขาม ,บานคอกลาง,จํานวน 1,354 คน 315 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมบอน หมูที่ 3 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม กวาง 4 เมตร
ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,588,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 412,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) บานรอง หมูที่ ๖ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร
งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
๒.วัตถุประสงค
พัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตรใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแก
ชุมชนและพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรับ ปรุงผิว ลาดยางแอสฟ ลทติกคอนกรีต (Overlay) บานรอง หมูที่ ๖ ตํ าบลทุงสะโตก อํ าเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๑,๗๗๖
ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรบานรอง หมูที่๖ ตําบลทุงสะโตก-บานทองฝาย หมูที่ ๑๑ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 400 ครัวเรือน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)บานรอง หมูที่ ๖ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง/การทองเที่ยวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 329,000 บาท คงเหลือเงินจาย 240,000 บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครางการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการสงเสริมทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรั บ ปรุ งถนนแอสฟ ล ท ติกคอนกรีต บ านกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมู ที่ 3 และ หมู ที่ 2
ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ 2,306,200 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนเสนทางในการเดินทางที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นและใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมูที่ 3 และ หมูที่ 2 ตําบลสันกลาง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลสันกลางและตําบลใกลเคียงในพื้นที่อําเภอสันปาตอง จํานวน 1,500 ครัวเรือน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมูที่ 3 และ 2 ตําบลสันกลาง อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวไดรับ
ความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,250,000 บาท คงเหลือเงินจาย 56,200 บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานสันถนน หมูที่ 6 เชื่อมบานสันคะมอก
หมูที่ 1 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร
งบประมาณ 1,992,400 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรที่ใชเสนทางสัญจรไป-มา ใหไดรับความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
2) เพื่อใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ผลผลิตไมไดรับความเสียหาย
3. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานสันถนน หมูที่ 6 เชื่อมบานสันคะมอก หมูที่ 1
ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน จํานวน 3 หมูบาน หมู 1,3,6 จํานวน 569 ครัวเรือน ประชากร 1,427 คน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ
บรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรที่ใชเสนทางสัญจรไป - มาใหไดรับความสะดวกปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ความยาวของถนน 1,260 เมตร กวาง 4.5 เมตร หนา 0.05 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 30 ธันวาคม 2559 – 12 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,985,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 7,400 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง
หมูที่ 10 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,576,600 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อ อํา นวยความสะดวกต อ การสั ญ จรและลดการเกิ ดอุบัติเหตุ
2) ส งเสริ มเส น ทางการขนส งทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสหกรณดําริ หมูที่ 7 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง หมูที่ 10
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 154 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมาและการขนสงทางการเกษตร
เป า หมาย สามารถใช เ ป นเส น ทางสั ญ จรไป – มา และใชขนสงผลผลิตทางเกษตรไดอยางสะดวก ปลอดภัย
โดยมีประชาชนไดรับผลประโยชน จํานวน 2 ตําบล คือ ตําบลน้ําแพร กับตําบลเขื่อนผาก
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 ตุลาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,575,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,600 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่วาการอําเภอแมอาย ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
งบประมาณ 466,700 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูที่เดินทางมาติดตอประสานงานกับทางที่วาการอําเภอแมอาย
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
๑. จัดการประชุมเจาหนาที่เพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม กลุม/ฝาย:
๒. จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
๔. จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ

หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
หมายเลขโทรศัพท: 0-5345-9012
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:
mae-ai@hotmail.com

4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่และผูที่เดินทางมาติดตอประสานงานกับทางที่วาการอําเภอแมอาย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณที่วาการอําเภอแมอาย ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 443,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย

33,100 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติก บานฮางต่ํา หมูที่ ๔ ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 2,739,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเสนทางที่สะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
มติที่ประชุม
๒. จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
๔. จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ

กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
กลุม/ฝาย:
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
หมายเลขโทรศัพท: 0-5345-3012
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:
mae-ai5010@hotmai.com

4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลแมนาวาง จํานวน ๑๔,๗๔๒ คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกแบบโอเวอรเลย บานฮางต่ํา หมูที่ ๔ ซอย ๑๒ ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย
จังหวัดเชีย งใหม ปริ มาณงาน กวาง ๕ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกว า
๖,๒๐๐ ตารางเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 1,847,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 892,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายใหมโพธิ์งาม หมูที่ 6 เชื่อมบานปาแดง
หมู ที่ 5 ตํ า บลบ า นหลวง อํ า เภอแม อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ผิ ว จราจรขนาดกว า งเฉลี่ ย ข า งละ 1.00 เมตร
ยาว 477.00 เมตร
งบประมาณ 527,300 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีเสนทางที่สะดวกในการคมนาคม และสัญจรไปมาของประชาชน
2) เพื่อความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา
3) เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรและปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานใหมโพธิ์งาม หมูที่ 6 เชื่อมบานปาแดง
หมูที่ 5 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงานขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกวางเฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร ยาว 477.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 451,242 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 4,558 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมละอุป หมูที่ ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมูที่ ๑ ตําบลแจมหลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 3,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต อ ราชการ และการขนส ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรตํ า บลแจ ม หลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเที่ยวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ า นแม ล ะอุ ป หมู ที่ ๓ ถึ ง บ า นขุ น แม ร วม หมู ที่ ๑ ตํ า บลแจ ม หลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.178 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,500 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได ส ะดวกในถนนสายบ า นแม ล ะอุ ป หมู ที่ ๓ ถึ ง บ า นขุ น แม ร วม หมู ที่ ๑
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 3,000,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 911,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ก อสร า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยหนาบานนายชัช สัทธรรมนุว งศ เชื่อมบานปางปอ บา น
มหาธาตุ หมู ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวี ย งแหง จ.เชี ย งใหม ขนาดกว า ง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรื อ
มีพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร
งบประมาณ 889,500 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองคกรในดานโครงสรางพื้นฐานใหเจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีถนนที่ใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอตอความตองการ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,600
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการ ซอยหนาบานนายชัช สัทธรรมนุวงศ เชื่อมบานปางปอ บานมหาธาตุ ต.แสนไห อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรและเกษตรกรบานปางปอ บานมหาธาตุ และเกษตรกรตําบลแสนไห
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 889,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาไผ หมูที่ 3 – บานแมแพม หมูที่ 8 ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา
1,140 ตารางเมตร
งบประมาณ 410,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทางและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอําเภอเวียงแหง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาไผ หมูที่ 3 – บานแมแพม หมูที่ 8 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 285 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา 1,140 ตร.ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการ เสนทางบานปาไผ หมูที่ 3 ทางเขาบานแมแพม หมูที่ 8 ต.เมืองแหง
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 410,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงปอก หมูที่ 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร
งบประมาณ 1,918,500 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองคกรในดานโครงสรางพื้นฐานใหเจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีถนนที่ใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตอความตองการ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงปอก หมูที่ 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการ ซอยบานสันปาตึง-บานปางวัว บานมวงปอก ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรบานปาตึง-บานปางวัว บานมวงปอก และเกษตรกรตําบลแสนไห
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,918,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร
งบประมาณ 556,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองคกรในดานโครงสรางพื้นฐานใหเจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีถนนที่ใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตอความตองการ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
ขนาดกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการ ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรบานมหาธาตุ หมูที่ 4 และเกษตรกรตําบลแสนไห
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 556,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

25

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูที่ 1 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาวรวม 645.00 เมตร
งบประมาณ 1,189,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนทั่วไปและคนอื่นในพื้นที่ ใชเสนทางไดโดยสะดวก
2) เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1,4,6 บานวังปอง หมูที่ 6 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนที่ใชในการสัญจรไดรับการปรับปรุง ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,189,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายลาง ซอย 7 ซาย 1 ขวา หนาบาน
นายไรวิน หมูที่ 3 ตําบลหวยน้ําริน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 – 4.00 เมตร
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหประชาชนในเทศบาลตําบลขี้เหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป-มา
4) เพื่อเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ
1) ชวงที่ 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,740 ตร.ม.
2) ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ
1) ชวงที่ 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,740 ตารางเมตร
2) ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายลาง ซอย 7 ซาย 1 ขวา หนาบาน
นายไรวิน หมูที่ 3 ตําบลหวยน้ําริน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 – 4.00 เมตร
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหประชาชนในเทศบาลตําบลขี้เหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป-มา
4) เพื่อเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ 1) ชวงที่ 1 กวาง
47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,740 ตร.ม. 2) ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร
ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ
1) ชวงที่ 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,740 ตร.ม.
2) ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 969.00 ตร.ม.
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ก อสร า งถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ก หมูที่ 18 ตํา บลดอยหลอ อําเภอดอยหล อ จัง หวัดเชี ย งใหม
กวาง 4 เมตร ยาว 360 เมตร
งบประมาณ 849,500.00 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลอ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจร
2) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
3) เพื่อเปนเสนทางขนสงทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
กวาง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
2) ประชาชนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนตําบลดอยหลอและตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ไดรับความสะดวกในการสัญจร
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 848,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,500 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมไผ บานสันนกแกว หมูที่ 5 ถึงบานแมแตง หมูที่ 8 ตําบลสันติสุข
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร
งบประมาณ 999,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลอ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาเรื่องการคมนาคมขนสงสินคาทางการเกษตรระหวางหมูบาน
2) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมไผ บานสันนกแกว หมูที่ 5 ถึงบานแมแตง หมูที่ 8 ตําบลสันติสุข
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรบานสันนกแกว หมูที่ 5 และราษฎรบานแมแตง หมูที่ 8 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ราษฎรบานสันนกแกว หมูที่ 5 และราษฎรบานแมแตง หมูที่ 8 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา ขนสงสินคาทางการเกษตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 966,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 32,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา หมูที่ 14 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 455,900 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 14 ตําบลบานแปะ และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา หมูที่ 14 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 8 ตุลาคม 2559 – 21 พฤศจิกายน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 455,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ก อสร า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู ที่ 4 บ า นหิ น เหล็ กไฟ เชื่ อ มบ านอมลาน ตํ าบลดอยแก ว
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 693,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกราษฏร ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 4 ตําบลดอยแกว และประชาชนตําบลใกลเคียง
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานหินเหล็กไฟ เชื่อมบานอมลาน ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 14 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 693,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแตะ ม. 5 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 936,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
2) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกราษฎร ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบัน
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลดอยแกว และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 15 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 936,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ 2 บานดอยแกว ถึงหมูที่ 3 บานแมเตี๊ยะ ตําบลดอยแกว
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ชวง ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 850.00 เมตร
งบประมาณ 1,247,600 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,247,600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูที่ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 907,400 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจร
3) เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 3 ตําบลบานแปะ และประชาชนตําบลใกลเคียง
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูที่ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 3.00 - 4.00 เมตร ความยามรวม 448.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 907,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหยอมบานแมแพะพะคะวัม บานปาลาน หมูที่ 4 เชื่อมตอ
หยอมบานดงละคร บานแมแพะ หมูที่ 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนเสนทาง
ในการเชื่อมตอระหวางหมูบาน ตําบล และเสนทางหลักในการเดินทางเขาไปในตัวเมืองเชียงใหมรวมถึงการขนสง
ผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด
งบประมาณ 2,209,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีเสนทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย แกประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ
งานจาง,เบิกจายเงิน

กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
กลุม/ฝาย:งานปกครอง
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
หมายเลขโทรศัพท:053-487115
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเมิงเหนือ และประชาชนในพื้นที่ตําบลแมสาบ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เปาหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หนวยนับ ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62
แผน (ผล)*
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสราง
รอยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ทองเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 40

ป ๒๕63
แผน

ป ๒๕64
แผน
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5.2 ผลลัพธ : สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหยอมบานแมแพะพะคะวัม บานปาลาน หมูที่ 4 เชื่อมตอ
หยอมบานดงละคร บานแมแพะ หมูที่ 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหมขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 755 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,775 ตารางเมตร พรอมลงดินไหลทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่
5.3 ผลการดําเนินงาน เปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ตําบลสะเมิงเหนือ และผูใชเสนทางสัญจรคมนาคม
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 3 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,867,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 341,100 บาท
8.ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานงิ้วเฒา หมูที่ 8 เชื่อมบานอมลอง หมูที่ 2 ต.แมสาบ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไมนอยกวา
4,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 2,341,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
2) เพื่อพัฒนาใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประหยัดคาใชจายในการเดินทาง
3) เพื่อชวยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชรถใชถนนในการสัญจร
4) เพื่อใหราษฎรที่ประกอบอาชีพกางการเกษตร สามารถมีผลผลิตที่มากขึ้น พรอมทั้งลดตนทุนในการเพาะปลูก
สามารถขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูทองตลาดไดทันเวลา และ ไมเกิดความเสียหายตอผลผลิต
5) เพื่อใหราษฎรที่จะเสนทางนี้ ในการทองเที่ยว สัญจรไปมา ไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจ
รับงานจาง,เบิกจายเงิน

กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
กลุม/ฝาย:งานปกครอง
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
หมายเลขโทรศัพท:053-487115
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลแมสาบ และ ประชาชนตําบลยั้งเมิน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เปาหมายโครงการ
ป ๒๕60
ป ๒๕61
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
แผน (ผล)*
แผน
มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รอยละ
10
10
เพื่อรองรับการพัฒนาดานการ
ขนสง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการทองเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 40

ป ๒๕62
แผน
10

ป ๒๕63
แผน

5.2 ผลลัพธ ประชาชนตําบลแมสาบและประชาชนตําบลยั้งเมิน มีการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสาร
ที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
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5.3 ผลการดําเนินการ
1) สามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเรื่องการคมนาคมสัญจรไป-มา
2) ทําใหการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) ทําใหราษฎรมรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง
4) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผูใชรถใชถนนในการสัญจร
5) ทําใหราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดผลผลิตมากยิ่งขึ้นพรอมยังลดตนทุนในการเพาะปลูกและ
ทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตรสูทองตลาดในเมืองไดทันเวลาทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเสียหาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 11 เมษายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,978,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 362,100 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

39

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานปาคา (อมโกน) ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
ขนาด กวาง 4 เมตร ยาวรวม 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จารจรไมนอยกวา 1,740 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่ไมไดรับความสะดวก
2) เพื่อบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ
งานจาง,เบิกจายเงิน

กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
กลุม/ฝาย:งานปกครอง
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
หมายเลขโทรศัพท:053-487115
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุมเปาหมาย
หมูที่ 11 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เปาหมายโครงการ
ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
แผน (ผล)*
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสราง
รอยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ทองเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 40

ป ๒๕63
แผน

ป ๒๕64
แผน

5.2 ผลลัพธ สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาคา (อมโกน) หมูที่ 11 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,775 ตารางเมตร หรือ
ตามสภาพหนางาน
5.3 ผลการดําเนินงาน เปนประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 11 ต.สะเมิงใต และผูใชเสนทางสัญจรคมนาคม
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและปลอดภัย
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 26 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 839,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 160,100 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปลง 1 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา เชื่อมบานแมทก หมูที่ 5 ตําบล
ดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1.2 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,720,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเตา
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ วาที่รอยตรีบํารุงเกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท 053-469066
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหราษฎรในพื้นที่มีเสนทางสัญจรสะดวก
2) เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3) เพื่อขนสงผลผลิตทาวการเกษตรไดสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
4) เพื่อสรางระบบขนสงทางดานคมนาคมใหดีขึ้นกวาเดิม
3. แนวทางการดําเนินการ
ก อสร า งและปรั บ ปรุ งถนนลาดยางผิว จราจร ก อสรา งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ขนาดกวา ง 4.00 เมตร
ยาว 1200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่บานแปลง1 และบานแมทก
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนตําบลมืดกา และตําบลดอยเตา ไดรับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตันปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,795,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปงหลวง หมูที่ 7 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
งบประมาณ 1,145,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสายนี้
3) เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนเดินทางติดตอกันไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ

.

4. กลุมเปาหมาย
..
ประชาชนและเกษตรกร บานปงหลวง หมูที่ 7 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,650 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 2 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 833,474.00 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 311,526.00 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจอมคีรี หมูที่ 3 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเทีย่ วและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมออใน หมูที่ 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยทรายขาว หมูที่ 5 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร
งบประมาณ 2,437,700 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเที่ยวซึ่งสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,575,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนแอสฟลติกคอนกรีต บานรมปาตอง หมูที่ 9 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 385.00 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,303,800 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีเสนทางทะสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชน
2) เพื่อใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา
3) เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ

.

4. กลุมเปาหมาย
..
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15,700 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนสงผลผลิ ตทางการเกษตรออกสูตลาดและช วยลดอุบั ติเหตุ
เกิดความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 783,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 520,300 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
.
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานหนองปาแสะ หมูที่ 1 ถึงบานศรีสองเมือง หมูที่ 2
ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,870,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต
2) เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม ขนสง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบบ

.

4. กลุมเปาหมาย
..
ประชาชนที่อาศัยอยูในหมูบานตนโชคหลวง บานศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน บานหนองปาแสะ ตําบลชมภู
และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 8,920 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชน สามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,040,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 830,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาทางเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ ๕ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กวางเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร
งบประมาณ ๙๙๓,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อราษฎรไดใชถนนเพื่อการสัญจรไดอยางสะดวก
๒) เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว
๓. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต หมูที่ ๕ ตําบลหนองหาร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กวางเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผาน และหอพัก หางราน ที่ตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนแอสฟลติกคอนกรีต กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชนสามารถใชเสนทาง
สัญจรไปมา และขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๙๙๒,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย ๑,๐๐๐ บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๗ ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร
งบประมาณ ๙8๖,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อราษฎรไดใชถนนเพื่อการสัญจรไดอยางสะดวก
๒) เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว
๓. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ ๗ ตําบลหนองจอม
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผาน และหอพัก หางราน ที่ตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชน
สามารถใชเสนทางสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๙๘๕,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย ๑,๐๐๐ บาท

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร
งบประมาณ 866,200 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อราษฎรไดใชถนนเพื่อการสัญจรไดอยางสะดวก
2) เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว
3. แนวทางการดําเนินการ
จัดทําราคากลาง ประกาศสอบราคา และลงนามในสัญญา พรอมเริ่มโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยอนุรักษแมนชั่น หมูที่ 10 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผาน และหอพัก หางราน ที่ตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว า งขนาด 5.00 เมตร 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํ า นวน 1 เส น
สามารถลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และราษฎรไดรับความสะดวกในการใชถนน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 27 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 864,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 2,200 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและขนสงสินคาเกษตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูที่ 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลอ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหราษฎรไดใชเสนทางสัญจรไปมาและขนถายพืชผลทางการเกษตรกระจายออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว
และเปนการบริหารจัดการใชถนนใหเกิดประโยชนสูงสุด
2) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปองกันฝุนฟุงกระจายในพื้นที่บานใหมดอนชัย หมูที่ 2
ต.ยางคราม อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํ า เนิ น การก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ มไม ไ ผ หมูที่ 2 ตํ าบลยางคราม อํ า เภอดอยหล อ จัง หวั ด เชี ย งใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
1) ราษฎรบานใหมพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
2) ราษฎรในหมูบานใกลเคียงของตําบลยางครามและตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ราษฎรบานใหมพัฒนา หมูที่ 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ไดรับความสะดวกในการสัญจร
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 995,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 5,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

2. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานปางไฮ หมูที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,700 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,180,400 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,180,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานแมตอน หมูที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,230 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,578,400 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,578,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิว จราจรแอสฟ ลติ กคอนกรี ต บานปางบง หมูที่ 1 ตําบลเทพเสด็จ อํ าเภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 0.106 กิโลเมตร
งบประมาณ 138,800 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 138,800 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานกําแพงหิน หมูที่ 8 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 255.00 กิโลเมตร
งบประมาณ 329,600 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 329,600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานน้ําโคง หมูที่ 2 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,575 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,301,200 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวและกระจายรายไดสูทองถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเที่ยวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4) เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
5) เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเที่ยวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและนักทองเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได
จากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเที่ยวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 3,301,200 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

58

แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองถอนพัฒนา หมูที่ 10 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,270 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,110,700 บาท หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหมีเสนทางที่สะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลแมนาวาง จํานวน ๑๔,๗๔๒ คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองถอนพัฒนา หมูที่ ๑๐ ซอย ๖ ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม ปริมาณงาน กวาง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 1,975,550 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,135,150 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโปงพัฒนาไปบานหวยเกิด หมูที่ 10 ตําบลบานหลวง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร
งบประมาณ 1,901,600 บาท หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดมาตรฐาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง
2) เพื่อใหการติดตอคาขาย การขนสงสินคาทางการเกษตร เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ
ในการขนสง
3) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ที่เดินทางสัญจรไปมา
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานโปงพัฒนาไปบานหวยเกิด หมูที่ 10 ตําบลบานหลวง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงาน ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,540.00 ตารางเมตร พรอมถมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 1,892,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 3,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานหวยปู หมูที่ 5 ถึงบานแมตะละใต หมูที่ 3
ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 3,062,000 บาท
หนวยดําเนินงาน: ที่ทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแมแดด อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเที่ยวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานหวยปู หมูที่ 5 ถึงบานแมตะละใต หมูที่ 3 ตําบลแมแดด
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกในถนนสายบานหวยปู หมูที่ 5 ถึงบานแมตะละใต หมูที่ 3 ตําบลแม
แดดอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,756,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 305,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานสันมวง หมูที่ 2 ถึงบานหนองแดง หมูที่ 6
ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 4,972,000 บาท
หนวยดําเนินงาน: ที่ทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบานจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเที่ยวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานสันมวง หมูที่ 2 ถึงบานหนองแดง หมูที่ 6 ตําบลบานจันทร
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได ส ะดวกในถนนสายบ า นสั น ม ว ง หมู ที่ 2 ถึ ง บ า นหนองแดง หมู ที่ 6
ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 3,927,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต (โอเวอรเลย) สายบานจอง-บานหลักแตง หมูท่ี 1,2 และ 3 ต.
เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกว า
15,900ตร.ม.
งบประมาณ 5,334,400 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองคกรในดานโครงสรางพื้นฐานใหเจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีถนนมีใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนจะไดใชประโยชนดานการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
1) เพื่อสรางเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต (โอเวอรเลย) สายบานจอง-บานหลักแตง หมูที่ 1,2 และ 3 ต.เปยงหลวง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 15,900ตร.ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปเริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ ดําเนิ น โครงการบ านจอง หมู ที่ 2 ถึง บ านหลั กแต ง หมู ที่ 1 ตํ าบลเปยงหลวง อําเภอเวี ยงแหงจังหวั ด
เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยว ราษฎรตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยวและราษฎรเดินทางสัญจรไปมา
อยางสะดวกปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนปงบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 5,334,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามหมื่น หมูที่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาด
กวาง 4 ม. จํานวน 3 ชวง ชวงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใชงานไมนอย
กวา 17,400 ตร.ม.
งบประมาณ 9,590,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทางและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งเปน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอําเภอเวียงแหง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามหมื่น หมูที่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 3 ชวง
ชวงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใชงานไมนอยกวา 17,400 ตร.ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปเริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการทางเขาหมูบานสามหมื่น หมูที่ 6 ต.เมืองแหง
4. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยว ราษฎรในหมูบานสามหมื่นและใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ: เปนถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยวและราษฎรเดินทางสัญจร
ไปมาอยางสะดวก ปลอดภัย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปเริ่มตนปงบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 9,590,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ก อสร า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานหวยน้ําขาว ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภออมกอย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อให ป ระชาชนมี ความสะดวกและปลอดภัย ในการเดิน ทางสัญ จรและการขนสงผลผลิต ทางการเกษตร
ออกสูตลาดไดงาย
2) ลดมูลคาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรระหวางขนสง ทําใหประชาชนมีรายไดมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อใหสามารถนําผูบาดเจ็บ/ผูปวย ไปรับการรักษาไดอยางทันตอสถานการณ
4) เพื่อใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ ใชในการติดตอสื่อสาร ชวยเหลือกับประชาชนไดดียิ่งขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร บานหวยน้ําขาว
ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลมอนจอง และตําบลแมตื่น จํานวนไมนอยกวา 4,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน
ประชาชนมีกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
บานหวยน้ําขาว ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ไวใชประโยชน จํานวน 1 แหง
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนสัญญา 28 ตุลาคม 2559 ถึง 26 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,643,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 157,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหวาง หมูที่ 2 3 และ 12 ต.แมขา เชื่อมหมู
ที่ 9 บานสันมะกอกหวาน ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวางขางละ 1 เมตร ความยาวรวมสองขาง
3.760 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,971,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เชื่อมระหวาง หมูที่ 2,3 และ 12 ต.แมขา เชื่อมหมูที่ 9 บานสันมะกอกหวาน ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิว
จราจรกวางขางละ 1 เมตร ความยาวรวมสองขาง 3.760 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,960,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 11,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันมะกอกหวาน หมูที่ 9 ต.แมงอน เชื่อมบานดงปาลัน หมู
ที่ 2 ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,943,800 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันมะกอก
หวาน หมูที่ 9 ต.แมงอน เชื่อมบานดงปาลัน หมูที่ 2 ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1
กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,941,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 28,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

(2) ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวฝาย หมูที่ 3 บานทาหัด หมูที่ 4 ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 566 เมตร
งบประมาณ 1,407,700 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แต ละพื้ นที่ อําเภอต า งๆ ตามยุ ทธศาสตรการพัฒ นาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวฝาย
หมูที่ 3 บานทาหัด หมูที่ 4 ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 566 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,340,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 67,700 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

(2)
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเวียงหวาย หมูที่ 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
งบประมาณ 1,140,400 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย
หมูที่ 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,130,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 10,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเวียงหวาย หมูที่ 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
งบประมาณ 1,140,400 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย
หมูที่ 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,130,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 10,400 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

(2)

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 3 บานหัวฝาย ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4
เมตร ระยะทาง 526 เมตร
งบประมาณ 853,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 3 บานหัว
ฝาย ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 526 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 766,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 87,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายบานหนองบวกชาง หมูที่ 13 เชื่อมบานหนองฮาม หมูที่ 10 ต.แมคะ อ.
ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร
งบประมาณ 1,600,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แตละพื้นที่อําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายบานหนองบวกชาง
หมูที่ 13 เชื่อมบานหนองฮาม หมูที่ 10 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,590,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 10,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

(2) ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายเลียบลําเหมืองวังมะหลอด (ตอจากถนนเดิม) บานแมคะ หมูที่ 1 ต.แม
คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร
งบประมาณ 400,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเสนทางและโครงสรางพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน
แต ละพื้ นที่ อํ าเภอต างๆ ตามยุ ทธศาสตร การพั ฒนาจั งหวั ด โดยก อสร างถนนคอนกรี ตเหล็ก สายเลี ยบลํ าเหมื อง
วังมะหลอด (ตอจากถนนเดิม) บานแมคะ หมูที่ 1 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง
160 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 400,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ซอมแซมสายทางภายในหมูบาน โดยใชผิวทางแบบ Asphaltic Concrete วิธี OverLayพรอมตีเสน หมู
ที่ 11-13 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหมีเสนทางในการคมนาคมและการขนสงสินคาที่มีความสะดวกและปลอดภัย
2) เพื่อเปนการสรางรายไดและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในทองถิ่น จากการผลิตสินคา และบริการ สนับสนุน
แหลงทองเที่ยว ดานศิลปหัตถกรรม
3) เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและดานหัตถกรรมในพื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อเปนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่อําเภอหางดงและพื้นที่ใกลเคียง
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : ถาดําเนินการแลวเสร็จ ประชาชนจะไดมีทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนสงผลผลิต
ออกสูตลาดกลาง
ผลกระทบ :
เชิงบวก : เปนการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะไดรับประโยชนในระยะยาว
เชิงลบ : ระหวางดําเนินการตองทําการปดการจราจร ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก
5. ระยะเวลาดําเนินการ 11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,291,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 545,000 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานศาลาหมูที่ 1–บานเวียงดง หมูที่ 11 ตําบลน้ําแพร อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูประโภค สาธารณูปการ ใหใชประโยชนไดอยางทั่วถึง
2) เพื่อแกไขปญหาการคมนาคม
3) เพื่อเปนการกระจายรายไดไปสูชุมชน
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใชถนน
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ: ถาดําเนินการแลวเสร็จ ประชาชนจะไดมีทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนสงผลผลิต
ออกสูตลาดกลาง
ผลกระทบ :
เชิงบวก: เปนการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะไดรับประโยชนในระยะยาว
เชิงลบ: ระหวางดําเนินการตองทําการปดการจราจร ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก
5. ระยะเวลาดําเนินการ 11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,000,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 800,000 บาท

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปง หมูที่ 4 บานวังหมุน เชื่อมหมูที่ 9 บาน
ดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,799,700 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน
2) เพื่อใหประชาชนในเทศบาลตําบลขี้เหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป - มา
4) เพื่อเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางโดยเสริมผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปง หมูที่ 4 บานวังหมุนเชื่อมหมูที่
9 บานดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถปรับ ปรุ งผิ ว จราจรด ว ยแอสฟล ติกคอนกรีต ถนนเลีย บน้ําปง หมูที่ 4 บานวังหมุน เชื่อมหมูที่ 9
บานดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตรยาว 1.060 กิโลเมตร
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,799,700 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร มีขนาดพื้นที่ไมนอยกวา
2,480 ตารางเมตร หมูที่ 5 บานหนองคํา เลียบลําเหมืองพญาบานสัน ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาของเกษตรกรในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว
2) เพื่อใหราษฎรในหมูที่ 5 และหมูบานใกล เคียง ไดรับ ความสะดวกในการใชเส นทางสั ญจรไปมาสะดวกขึ้ น
ปลอดภัย
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปที่ใชสัญจร
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ: 1) ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2) ราษฎรในหมูที่ 5 และหมูบานใกลเคียง สามารถใชเสนทางไดสะดวกขึ้น
3) การขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว ลดการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร
ผลกระทบ : 1) บรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรที่ใชเสนทางสัญจรไปมา ในหมูที่ 5 บานหนองคํา ตําบลสบแม
ขาและหมูบานขางเคียง
2) ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
5. ระยะเวลาดําเนินการ 29 ธ.ค.59 – 29 มี.ค 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,448,600 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 981,990 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

77

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูที่ 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกัน ไมนอยกวา 290 เมตร
งบประมาณ 1,897,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการสัญจรและขนสงผลผลิตการเกษตร
2) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนิน การกอสร างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูที่ 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแม ริม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกันไมนอยกวา 290.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูที่ 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกันไมนอยกวา 290.00 เมตร
ประชาชนไดรับประโยชนในการใชเสนทางคมนาคมและการขนสงทีร่ วดเร็ว
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,897,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซาย(ฝงขวา) และคลอง
ชลประทานซอย 22 ซาย (ฝงซาย) จํานวน 2 จุด
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมพู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
เพื่อเปนการปรับปรุงเสนทางดังกลาวใหไดมาตรฐานงานทาง เพื่ออํานวยความสะดวกของผูใชเสนทางใหเกิด
ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบอยครั้ง เพื่อรองรับนักทองเที่ยวในเทศกาลตาง ๆ
3. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปที่ใชสัญจร
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซาย(ฝงขวา)และคลองชลประทานซอย 22 ซาย(ฝงซาย) จํานวน
2 จุด อ.หางดง จ.เชียงใหม พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 13,562 ตารางเมตร มีผิวจราจรแบบแอสฟลท
ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีถนนที่ดีขึ้นใชสัญจรไปมาอยางปลอดภัย
เชิงลบ : ไมมี
5. ระยะเวลาดําเนินการ 7 ธ.ค.59 – 7 ม.ค.60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 5,560,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,760,000 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแกว-หนองตอง หมูที่ 5 ถึง
หมูที่ 1 ต.หารแกว อ.หางดง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
4,950 ตร.ม.
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาการจราจรที่คับคั่ง และแกไขปญหาสภาพของถนนที่ไดรับความเสียหายและชํารุด ทําใหผูใช
เส น ทางไม ได รั บความสะดวกในการสั ญจร และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ในการใชเสนทางได อีกทั้งยังอํานวย
ความสะดวกของการคมนาคม และการติดตอระหวางกัน ความสะดวกในการประกอบอาชีพ นํามาซึ่งการพัฒนา
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปที่ใชสัญจร
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ : ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแกว-หนองตอง หมูที่ 5 ถึง หมูที่ 1 ต.หารแกว
อ.หางดง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,950 ตร.ม.
5. ระยะเวลาดําเนินการ 30 ธ.ค.59 – 28 ก.พ. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,497,600 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 384,600 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานน้ําตกแมสา หมูที่ 1 ถึงบานปามวง หมูที่ 5
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,312,900 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนทั่วไป นักทองเที่ยว และคนในพื้นที่ใชเสนทางไดโดยสะดวก
2) เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานน้ําตกแมสา หมูที่ 1 ถึงบานปามวง หมูที่ 5
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ นักทองเที่ยว และคนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถซอมแซมถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ระยะทางดําเนินการ 0.770 กม. ผิวทางกวาง 4.00 เมตร
ไมมีไหลทาง
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,312,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ OVERLAY ดวยแอสฟลทคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 2
ขวา 21 ซาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ใหเปนถนนที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2) เพื่ อเป น การพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ของประชาชนในด านการสร างรายได โ ดยการนํ าผลผลิ ตทางการเกษตร
ออกจําหนายสูทองตลาดไดอยางสะดวกสบายการกระจายสินคาทางดานหัตถกรรม
3) เพื่อเปนการพัฒนาเส นทางสัญจรที่เชื่อมตอระหวางชุมชน ตําบลและจังหวัดใกล เคียงให มีความสะดวกใน
ดานเศรษฐกิจ การติดตอราชการ การศึกษาเลาเรียน
3.กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใชถนน
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลั พ ธ : ถนนเลี ย บคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ า ย ตํ า บลขุ น คง อํ า เภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ได รั บ การปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซมผิ ว จราจรแบบ OVERLAY ด ว ยแอสฟ ล ท คอนกรี ต เป น ถนนที่ มี ค วามปลอดภั ย
สะดวกในการสั ญ จรไปมาเพื่ อการพั ฒ นาคุณภาพชีวิตและการพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชนในดานการขนสงสิน คา
ทางการเกษตรกรรม
5. ระยะเวลาดําเนินการ 9 พ.ย.59 – 7 ก.พ. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,675,300 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 103,300 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน
หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง
2) เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดสะดวก
3) เพื่อใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน
หมูที่ 4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมา
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน หมูที่
4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนน Overlay ชุมชนหมื่นถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริม-สะเมิง
(สายเกา) หมูที่ 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก
งบประมาณ 1,790,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง
2) เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดสะดวก
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนน Overlay ชุมชนหมื่นถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริม-สะเมิง
(สายเกา) หมูที่ 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรไปมา
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการกอสรางถนน Overlay ชุมชนหมื่นถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริมสะเมิง(สายเกา) หมูที่ 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก
6.ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,790,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

84

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูที่ ๑๓ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร
งบประมาณ 1,988,500 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในบานแมหืด หมูที่ 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูที่ ๑๓ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานแมหืด หมูที่ 13 ตําบลบอหลวง จํานวน 242 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบานแมหืด หมูที่ 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบานแมหืด หมูที่ 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูที่ 13 ตําบลบอหลวง
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,440,000 บาท
8. ถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 548,000บาท
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูที่ 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,482,700 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2. วัตถุประสงค
1) เพี่อใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง
2) เพื่อพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน
3) เพื่อลดเวลาในการเดินทาง
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูที่ 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูที่ 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,482,700 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานดอยแอก หมูที่ 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบาน
ทุงจําเริง หมูที่ 13 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 786.00 เมตร
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานดอยแอก หมูที่ 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบานทุงจําเริง
หมูที่ 13 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว786.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,790,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 210,000 บาท
8. ถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร
งบประมาณ 6,719,800 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลอ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเศรษฐกิจในระดับทองถิ่น อันจะเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและรับรองความเจริญของอําเภอดอยหลอในอนาคต
2) เพื่อใหราษฎรไดรับความสะดวกในการเดินทางและการขนสงพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น
3) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูที่ 25 ถึงหมูที่ 21 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด
เชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนที่สัญจรโดยใชถนนเสนนี้
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนที่สัญจรโดยใชถนนเสน ไดรับความสะดวกในการเดินทาง
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 6,159,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 560,300 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ – บานกองปะ ตําบลบอสลี
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ – บานกองปะ ตําบลบอสลี
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี จํานวน 1,200 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีความสะดวกในการ
ขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ –
บานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,440,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 558,500 บาท

8. ถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเย็น หมูที่ 15 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเย็น หมูที่ 15 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 649,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ า นเตี ย นอาง หมู ที่ ๑๐ ตํ า บลบ อ หลวง อํ า เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในบานเตียนอาง หมูที่ ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ านเตียนอาง หมูที่ ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานเตียนอาง หมูที่ ๑๐ ตําบลบอหลวง จํานวน 900 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบานเตียนอาง หมูที่ ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบานเตียนอาง หมูที่ ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสง
สินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว
ผลลั พ ธ ต ามเป า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ ได ถ นนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ า นเตี ย นอาง หมู ที่ ๑๐
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,358,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 640,500 บาท

8. ถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูที่ ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในบานแมลายใต หมูที่ ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูที่ ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานแมลายใต หมูที่ ๖ ตําบลบอหลวง จํานวน 900 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบานแมลายใต หมูที่ ๖ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบานแมลายใต หมูที่ ๖ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูที่ ๖
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,440,000 บาท
8. ถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 558,500 บาท
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
งบประมาณ 442,700 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูที่ 12 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 442,700 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนยะ หมูที่ 5 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 770,700 บาท หนวยดําเนินงาน ที่วาการอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฏรในการใชเสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร
3) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแกราษฏรใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 5 ตําบลบานหลวง และนักทองเที่ยวที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนยะ หมูที่ 5 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา
6. ระยะเวลาดําเนินการ 12 พฤศจิกายน 2559 – 17 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 770,700 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูที่ ๑๐ – บานตีนตก หมูที่ ๘
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ป ระชาชนในบ า นใหม ยู ง ทอง หมู ที่ ๑๐ และบ า นตี น ตก หมู ที่ ๘ ตํ า บลนาคอเรื อ อํ า เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการ
เกษตร
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูที่ ๑๐ – บานตีนตก หมูที่ ๘
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูที่ ๑๐ และบานตีนตก หมูที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ จํานวน800 คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูที่ ๑๐ และบานตีนตก หมูที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูที่ ๑๐ และบานตีนตก หมูที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
มีความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูที่
๑๐ – บานตีนตก หมูที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00
เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,433,000 บาท
8. ถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 565,500 บาท
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานหวยแกว หมูที่ 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร
งบประมาณ 1,412,000 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค:
1) เพื่อลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน หมูที่ 5 ตําบลหวยแกว
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานหวยแกว หมูที่ 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 900,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 512,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ก อสร า งถนนคอนกรี ต เสริม เหล็ ก บานหนองหลม หมูที่ 22 ตํ าบลบา นหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
งบประมาณ 2,200,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํ าเนิ นการก อสร างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ านหนองหล ม หมู ที่ 22 ตํ าบลบ านหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,763,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต หมูที่ 4 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 1.310 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,658,000 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน หมูที่ 4 ตําบลหวยแกว
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต หมูที่ 4 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1.310 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,260,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 398,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยฝาง หมูที่ 8 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,608,000.00 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจร
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 8 ตําบลแมสอย และประชาชนตําบลใกลเคียง
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยฝาง หมูที่ 8 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 – 19 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,608,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ

99

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟลติก คอนกรีต ถนนหวยแกว - ปางกอง หมูที่ 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,580,000 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน หมูที่ 5 และหมูที่ 6 ตําบลหวยแกว
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวทางแอสฟลติก คอนกรีต ถนนหวยแกว - ปางกอง หมูที่ 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,187,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 393,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

100

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองคัน หมูที่ 1 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร
งบประมาณ 1,392,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํ าเนิ นการก อสร างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ านหนองหล ม หมู ที่ 22 ตํ าบลบ านหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,059,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ

101

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต บานฉิมพลี หมูที่ 4 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมหมูที่ 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,500,000บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2.วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
ดํา เนิ น การปรั บ ปรุ งถนนลาดยางแอสฟล ติกคอนกรีต บานฉิมพลี หมูที่ 4 ตําบลบานแมอําเภอสัน ปาตอง
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมหมูที่ 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลบานแมและตําบลใกลเคียงที่ใชสัญจรผานไปมาในพื้นที่ จํานวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรั บ ปรุงถนนลาดยางแอสฟ ล ติ กคอนกรีต บานฉิมพลี หมูที่ 4 ตําบลบานแม อําเภอสัน ปาตอง จังหวัด
เชียงใหม เชื่อมหมูที่ 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 1.690 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลด
ชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,473,600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,026,400 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

102

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสร างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ านใหมส ามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม กวาง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตร
งบประมาณ ๑,๕๗๘,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรไป-มา ชวยลดระยะเวลาในการขนสงสินคาทางการเกษตร เพื่อใหการคมนาคม
ขนสงดีขึ้น
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กวาง ๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไมนอยกวา ๒,๘๔๐ ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลบานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมและตําบลใกลเคียง จํานวน 800 ครัวเรือน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามหลัง หมูที่ 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
กว า ง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรื อมีพื้น ที่เฉลี่ ย ไมน อยกว า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร
ประชาชนในพื้นที่มีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรที่ดี/นักทองเที่ยวไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การ
ทองเที่ยวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,134,490 บาท คงเหลือเงินจาย 443,510 บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครางการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

103

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูที่ ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ ๒ ตําบลแมกา
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กวาง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร
งบประมาณ ๑,๙๗๕,๓๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๓. แนวทางการดําเนินงาน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูที่ ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ ๒ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม กวาง ๔เมตร ยาว ๘๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๓๐ เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานรองขุด หมู ๑๐ บานโรงวัว หมู ๒ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 500
ครัวเรือน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูที่ ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูที่ ๒ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง
จังหวั ดเชีย งใหม กวาง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ไดรับ ประโยชนจ ากการมีเส นทาง
เชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการ
เขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,304,900 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 670,400 บาท

๘.ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบานตนแหนนอย-บานสบอาว หมูที่ ๗ ตําบลทาวังพราว
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐เมตร
งบประมาณ ๕๐9,๕๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
๒. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
๓. แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบานตนแหนนอย-บานสบอาว หมูที่ ๗ ตําบลทาวังพราว
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย
ไมนอยกวา๑,๐๗๘ตารางเมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ประชากรในพื้นที่ตําบลทาวังพราวและตําบลใกลเคียง ประมาณ 3๐๐ ครัวเรือน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต บ า นต น แหนน อ ย – บ า นสบอาว หมู ที่ ๗ตํ า บลท า วั ง พร า ว
อํ า เภอสั น ป า ตองจั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด รั บ ประโยชน จ ากการมี เ ส น ทางเชื่ อ มโยง
การคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาส
การพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 248,391 บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 261,109 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองน้ํา หมูที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
งบประมาณ 800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานรองน้ํา หมูที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลมะขามหลวงและตําบลใกลเคียงที่สัญจรผานไปมาในพื้นที่ จํานวน 600 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองน้ํา หมูที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาด
กวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 537,800 บาท
8.ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 262,200 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงก๋ํา หมูที่ 7 - บานทาจําป หมูที่ 8 ตําบล ทุง
สะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร
งบประมาณ 800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3.แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงก๋ํา หมูที่ 7 – บานทาจําป หมูที่ 8 ตําบลทุงสะโตก
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพืน้ ที่ตําบลทุงสะโตกและตําบลใกลเคียงที่ใชสัญจรผานไปมาในพื้นที่ จํานวน 500 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงก๋ํา หมูที่ 7 – บานทาจําป หมูที่ 8 ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปา
ตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตรประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการ
มีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู การสรางงาน/สรางรายได
และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 209,200 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 70,600 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริม บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 204.00 เมตร
งบประมาณ 556,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่ อใช เ ป นเส น ทางคมนาคมถนนซอยระหวางศูน ยการทองเที่ย วกีฬาและนัน ทนาการจังหวัดเชีย งใหมกับ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา มีความสะดวกปลอดภัยและใหประชาชนติดตอ
สวนราชการและการขนสงตางๆไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสร างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระหว างศูน ยการทองเที่ยวกี ฬาและนัน ทนาการจังหวัดเชียงใหมกับ
โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา
0.05 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในหมู บาน บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จั งหวัดเชียงใหม และประชาชน
ผูใชเสนทางเพื่อติดตอศูนยราชการตางๆเปนจํานวนมากจํานวน 1,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร
ประชาชนในหมูบาน บานศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ประชาชนในพื้น ที่
ไดรับประโยชนจากการมีเส นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู
การสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 404,490 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 151,510 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสัก หมูที่ 3 บานทุงเสี้ยว ตําบลบาน
กลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตร
งบประมาณ 2,231,600 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจร รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสัก หมูที่ 3 บานทุงเสี้ยว ต. บานกลาง
อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,000 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสักหมูที่ 3 บานทุงเสี้ยว ตําบลบานกลาง อําเภอสันปา
ตองจังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตรประชาชนในพื้นที่ไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/ สรางรายได
และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,588,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 643,600 บาท
สิ้นสุดการดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปางิ้ว หมูที่ 2 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง
หมูที่ 10 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 6,010,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
เพื่ออํานวยความสะดวกตอการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปางิ้ว หมูที่ 2 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง หมูที่ 10
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 146 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมา และการขนสงสินคา
ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด ความยาวของถนน คสล.เพิ่มขึ้น 1,760 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 21 พฤศจิกายน 2559 –3 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 4,747,899 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,262,101 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยด วยแอสฟลติ กคอนกรีต บานดงหาดนาค หมูที่ 7 ตํ าบลสบเตี๊ยะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
2) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบันและอนาคต
3) เพื่อใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ และประชาชนตําบลใกลเคียง
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติกคอนกรีต บานดงหาดนาค หมูที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 19 พฤศจิกายน 2559 – 17 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,000,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายบานปาจี้ ตําบลทุงหลวงถึงบานน้ําแพร
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ยาว 1,100 กิโลเมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,600 ตารางเมตร
งบประมาณ 2,133,600 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุ
3. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายบานปาจี้ ตําบลทุงหลวงถึงบานน้ําแพร อําเภอพราว
จังหวัดเชียงใหม ยาว 1,100 กิโลเมตร พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 6,600 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในตําบลน้ําแพรและตําบลทุงหลวง
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ ประชาชนมีถนนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก
ตัวชี้วัด ความยาวของถนน คสล.เพิ่มขึ้น 1,100 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 14 พฤศจิกายน 2559 –28 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,130,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 3,600 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิน้ สุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาศาลา ม.3 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
งบประมาณ 2,402,200 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่วาการอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบันและอนาคต
๓. แนวทางการดําเนินการ
อํ า เภอได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ 2560
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 3 ตําบลขวงเปาและประชาชนตําบลใกลเคียง
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาศาลา ม.3 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 เมษายน 2560 – 30 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,402,200 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิน้ สุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานสันหาง – บานโละปาไคร หมูที่ 3
ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร
งบประมาณ 1,438,700.00 บาท หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไดมาตรฐาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง
2) เพื่อใหการติดตอคาขาย การขนสงสินคาทางการเกษตร เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ
ในการขนสง
3) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ที่เดินทางสัญจรไปมา
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานสันหาง – บานโละปาไคร หมูที่ 3 ตําบลบานหลวง อําเภอ
แม อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ปริ ม าณงาน ถนนคสล.ผิ ว จราจรกว า ง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,680.00 ตารางเมตร พรอมถมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 1,432,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 2,100 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต หมูที่ 4 บานหลวง ถึงหมูที่ 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 2,468,700 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดําเนินการ
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อ
กอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 4 ตําบลบานหลวง - หมูที่ 2 ตําบลดอยแกว และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต หมูที่ 4 บานหลวง ถึงหมูที่ 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.280 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 19 พฤศจิกายน 2559 – 16 กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,468,700 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสร างคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสัน ตนดู หมู ที่ 6 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จั งวัดเชีย งใหม
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร
งบประมาณ 8,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํ าเนิ นการก อสร างคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ านสั นต นดู หมู ที่ 6 ตํ าบลท าตอน อํ าเภอแม อาย จั งวั ดเชี ยงใหม
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใชเสนทางในการสัญจร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน
เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 4,888,383 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสร างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก เสน ทางบานหนองคริซูใน ไปบานแมขะปู ต.บอแกว อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม
งบประมาณ 9,916,0๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง การประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพที่ดขี ึ้น
๒) เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการขั้นพื้นฐานที่เทาเทียมกัน
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ
งานจาง,เบิกจายเงิน

กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
กลุม/ฝาย:งานปกครอง
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
หมายเลขโทรศัพท:053-487115
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓,๕๐๐ คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เปาหมายโครงการ
ป ๒๕60 ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63 ป ๒๕64
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
แผน (ผล)*
แผน
แผน
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสราง รอยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง
เศรษฐกิจสาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ทองเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 40
5.2 ผลลัพธ: กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ๑ แหง ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 3,540 ม. หนา ๐.๑๕ มม.
หรือ มีพื้นที่ไมนอยกวา 17,700ตรม. พรอมลงดินไหลทางทั้งสองขาง
5.3 ผลการดําเนินการประชาชนไดรับความสะดวกสบายจากการใชเสนทางเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 18 ตุลาคม 2559 – 26 มิถุนายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 8,649,975 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,266,025บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อระหวางบานสบงายกับบานหวยทรายขาว ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
งบประมาณ 1,838,500 บาท
หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหวางบานสบงายกับบานหวยทรายขาว สถานที่บานสบงาย หมูที่ 5 ปริมาณงาน
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 14 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,390,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 448,500บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ํารู หมู 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 2,460,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ํารู หมู 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 18 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,642,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 818,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไตรสภาวคาม-สัมมานะ หมู 5ตําบลปงโคงอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,610,000 บาท
หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ า นไตรสภาวคาม-สั ม มานะ หมู 5 ตํ า บลป ง โค ง อํ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,800.00
ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนา
6. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บานปางมะเยา หมูที่ 4 ตําบลปงโคง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอย
กวา 1,488.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
งบประมาณ 890,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บานปางมะเยา หมูที่ 4 ตําบลปงโคง อําเภอเชียง
ดาว จังหวั ดเชี ย งใหม ขนาดกว าง 4.00 เมตร ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา
1,488.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 3กุมภาพันธ 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 660,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 230,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟลกรีต บานแมเตาะ หมู 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
โครงการก อ สร า งถนนลาดยางผิ ว จารจรแอสฟ ล กรี ต บริ เ วณสายบ า นแม เ ตาะ หมู 11 ตํ า บลเชี ย งดาว
อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 900.00เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 16 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,990,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 510,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล
สันปาตอง หมูที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจร รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันปาตอง หมู
ที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 760 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้ นที่หมู ที่ 5 ตําบลทุ งตอมอําเภอสั นปาตอง จังหวัดเชียงใหม และที่สัญจรผานไปมาในพื้น ที่
จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันปาตอง หมู
ที่ 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 760 เมตร ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนจากการมีเส นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู
การสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,050,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 749,600 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยขางตลาดสดวังจอม หมู 4 ถึงบานดอนศรีสะอาด
หมูที่ 15 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 539.00เมตรหรือ
พื้นที่ไมนอยกวา 2,156.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยขางตลาดสดวังจอม หมู 4 ถึงบานดอนศรีสะอาด
หมูที่ 15 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 539เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 2,156.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 22 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 766,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,034,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโปงขาม หมูที่ 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมปายโครงการ
งบประมาณ 578,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโปงขาม หมูที่ 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชี ย งใหม ขนาดกว า ง 3.00 เมตร ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พร อมป ายโครงการงบประมาณ
578,000 บาท
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น จากการขยายเสนทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได
6. ระยะการดําเนินการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันที่ 10 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 415,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 163,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร
งบประมาณ 1,711,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาการสัญจรไป-มา ของผูใชเสนทางไดสะดวกและไมใหเกิดอุบัติเหตุ
2) เพื่อแกไขปญหาฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากการใชเสนทาง
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุมเปาหมาย
..
ประชากร ตําบลชมภู ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จํานวน 3,620 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีเสนทางสัญจรที่สะดวกสบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 12 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,305,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 406,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนเอสฟลติกคอนกรีตขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
ทําการโอเวอรเลยเพื่อสะดวกในการสัญจร
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชน หมูที่ 8, 9, 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7,250 คน

..

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัย และชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 583,700 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 416,300 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกอสรางถนนในหมูบานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 เชื่อมหมู 2 ซอย 6 ตําบลขัวมุง ใหการเดินทาง
สะดวก อันจะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตําบลขัวมุง ดีขึ้น
2) เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพการขนถายและสงสินคาพืชผลทางการเกษตร สรางโอกาสในการสรางอาชีพและ
รายไดใหกับประชาชนและชุมชนในเขตตําบลขัวมุง
3) เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมและลดปญหาอุบัติเหตุในทองถนน
4) เพื่อลดตนทุนการเกษตรอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนสงพืชผลทางการเกษตร
5) เพื่อเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากการสัญจรบนถนน
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุมเปาหมาย
..
ประชาชนและเกษตรกร หมูที่ 2, 3, 4 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,730 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 15 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 859,600 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 140,400 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป.
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ขยายไหลทางถนนสายหลักดวยแอสฟสติกคอนกรีตความหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
2,370 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค .
เพื่อใหราษฎรไดรับความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วเปนการลดตนทุนการผลิตเพื่อ
ความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุหางถนน และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมดวย
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุมเปาหมาย
.
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 1 บานไชยสถานตําบลปาบง อําเภอสารภี จั งหวัดเชียงใหม
จํานวน 1,140 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนได รั บความสะดวกในการเดิ น สั ญจรไป-มา และทํ าให ขนส งผลผลิ ตทางการเกษตรได ร วดเร็ ว
เปนการลดตนทุนการผลิต สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมดวย
6. ระยะเวลาดําเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 560,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 440,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
.
กิจกรรม ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 – 5.00 เมตร ความยาว รวม
1.4685 กิโลเมตร
.
งบประมาณ 2,750,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาความเดือดรอนที่เกิดขึ้น
2) เพื่อใหราษฎรไดรับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
3) เพื่อความรวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของพื้นที่
5) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นใหกับราษฎรในพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุ มเป า หมาย
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1,650 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,475,860.00 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,274,140.00 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

..
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตจํานวน 2 จุด ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว
รวม 600.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
ราษฎรตําบลหนองผึ้งและราษฎรผูสัญจรไปมาไดรับประโยชนในการใชเสนทางคมนาคมที่ดีขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุ มเป า หมาย
ประชาชนทั่วไป และประชาชนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมจํานวน 15,100 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนมีเสนทางสัญจรที่สะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 629,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 371,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

..
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม
งบประมาณ 456,000.00 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดใหมีคมนาคมที่ดี ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อใหประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็ว
3. แนวทางการดําเนินงาน
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 3.50
ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 805 ตารางเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในหมูบานดอนเปา หมูที่ 4 จํานวน 850 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีถนนที่ไดมาตรฐานงานทาง สําหรับการคมนาคม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 15 ต.ค. 2559 – 21 พ.ย. 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 455,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผนดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมูที่ ๑๓ บานแมขี้มูก
นอย – หมูที่ ๑๒ บานหวยวอก ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พื้นที่ไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๑,๙๗๗,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบานทับ อําเภอ
แมแจมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผนดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมูที่ ๑๓ บานแมขี้มูกนอย – หมูที่
๑๒ บานหวยวอก ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
ไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ตร.ม.
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไมนอยกวา
๒,๗๐๐ ตร.ม.จํานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๙๗๓,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๔,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ซอมสรางถนนทางหลวงทองถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,050,000บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
ดําเนินการซอมสรางถนนทางหลวงทองถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรเชื่อมตอระหวางบาน
แมกุงนอย ม.9 ไปยังบานตนแกว ต.มะขามหลวงอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพี้ น ที่ ตํ า บลทุ ง ต อ ม ,ตํ า บลมะขามหลวง และตํ า บลใกล เ คี ย งที่ ใ ช สั ญ จรผ า นไปมาในพื้ น ที่
จํานวน 800 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ซอมสรางถนนทางหลวงทองถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรประชาชนในพื้ นที่ไดรับ
ประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสราง
งาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 970,000 บาท
8.ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 80,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม บู ร ณะซ อมสร า งทางผิ ว แอสฟ ล ทต กคอนกรีต อํา เภอสัน ป าตอง จัง หวัด เชีย งใหม ผิว ทางกวา ง
8 เมตร ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130
กิโลเมตร
งบประมาณ 498,300 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันปาตอง
3. แนวทางการดําเนินงาน
บูรณะซอมสรางทางผิวแอสฟลทตกคอนกรีต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผิวทางกวาง 8 เมตร ผิวทาง
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย
บานน้ําบอหลวง –หวยโทงตอนบานหัวฝาย อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลน้ําบอหลวง ที่ใชสัญจรผานไปมาในพื้นที่ จํานวน 200 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
บูรณะซอมสรางทางผิวแอสฟลทตกคอนกรีต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผิวทางกวาง 8 เมตร ผิวทาง
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย
บ า นน้ํ า บ อ หลวง –ห ว ยโท ง ตอนบ า นหั ว ฝาย อ.สั น ป า ตอง จ.เชี ย งใหม ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด รั บ ประโยชน
จากการมีเสน ทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เกื้อกูล ตอกิจ กรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสูการสรางงาน/
สร า งรายได และการเข า ถึ งโอกาสการพัฒ นาตาง ๆ ชว ยลดชองวางการพัฒ นาในระดับ อําเภอจํานวน 300
ครัวเรือน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 480,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 18,300 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนโอเวอรเลย หมูที่ 4บานขัวโก ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร
งบประมาณ 800,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อราษฎรไดใชถนนเพื่อการสัญจรไดอยางสะดวก
๒) เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว
๓. แนวทางการดําเนินการ
สํ า รวจ ประมาณการพร อมจั ดทํ า โครงการกอสร างถนนโอเวอร เ ลย หมู ที่ 4บา นขัว โก ตําบลสั น ปาเปา
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผาน และหอพัก หางราน ที่ตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนโอเวอรเลยขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจร
ไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 มีนาคม 2560 – 29 พฤษภาคม 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 476,70๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 323,30๐ บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอพวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
งบประมาณ 2,600,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
2.วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ พื้นที่ขยายผลบานปาง
2) เพื่อใหมีแหลงเก็บน้ํา ที่มั่นคง ถาวร สามารถเก็ยกักน้ําไดเต็มศักยภาพ
3) เพื่อใหราษฎรมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และสําหรับใชในการเกษตรไดอยาพอเพียง
3. แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัยโดยซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอ
พวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่อําเภอไชยปราการ ณ บานปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 14,959 คน
5. ผลการดําเนินงาน
ไดพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัยโดยซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอ
พวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่อําเภอไชยปราการ ณ บานปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย 2,600,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ํางอบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว
งบประมาณ 1,970,000 บาท หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ไดมีถนนที่ดี และมีความปลอดภัยใชในการสัญจร
2) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเที่ยวที่ใชเสนทางเชื่อมไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
3) เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย แกเกษตรกรในการใชเสนทางดังกลาว ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อเปนการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเสนทาง ดังกลาว
3. แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ําง็อบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ตําบลหนองบัว
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 6 และหมูที่ 10ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม และนักทองเที่ยว
จํานวน ประมาณ 30,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน
ไดกอสรางสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ําง็อบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย 1,970,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

3. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง
บานเมืองนะ ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง
พรอมอาคารประกอบ บานเมืองนะ
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง บานเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กอสรางรางรินสงน้ําและอาคารประกอบ ความยาว 755 เมตร
งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
ระบบสงน้ําฝายขุนปง บานเมืองนะ ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหมเพื่อชวยเหลือ
หมูบานตามแนวชายแดนที่มีปญหาดานแหลงน้ํากินน้ําใช , ยาเสพติด , พื้นที่ทํากิน , การบุกรุกปาตนน้ํา ซึ่งปญหา
เหลานี้เปนผลกระทบความมั่นคงของชาติ เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว กรมชลประทานเปนอีกหนวยงานหนึ่งซึ่ง
เข าไปดู แลเรื่องการจั ดหาแหลงน้ํา ด านการเกษตร และอุป โภค - บริโภคใหหมูบานเปาหมาย เพื่อใหห มูบาน
เปาหมายสามารถพัฒนาตอไปได และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในหมูบานเมืองนะใหดีขึ้นอีกดวย
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางรางริน คสล. ขนาดกนกวาง 0.80 เมตร X สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 755 เมตร
พรอมอาคารประกอบ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง จํานวน ๖๙๑ ครัวเรือน ๒,๘๐๐ คน ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร 600 ไร
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) สามารถสงน้ําชวยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง
๒) ราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียงสามารถใชน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภค จํานวน ๖๙๑ ครัวเรือน
๒,๘๐๐ คน ชวยเหลือพื้นที่การเกษตร 600 ไร
๓) บานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีผลผลิตและรายไดตอปเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๘,๙๙๙,๘๒๑.๕๙ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๑๗๘.๔๑ บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

4. โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิต ดั้งเดิมของชุมชนเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนของชุมชนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวในรูปแบบการเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยววิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนวัดศรีสุพรรณ
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยววัดศรีสุพรรณ ใหเปนที่รูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเที่ยวในชุมชนวัดศรีสุพรรณ
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 750,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 249,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

5. โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัย
นานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อสงเสริมภาพลักษณดานการทองเที่ยว และการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3) เพื่อสรางทางเลือกการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงผจญภัย ใหเปนที่รูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,835,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 665,000บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 42 ประจําป 2560
งบประมาณ 5,809,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม /ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมภาพลักษณดานการทองเที่ยว และการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสรางทางเลือกการทองเที่ยวใหมๆ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017 และพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017 / ผูเขารวมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 42 ประจําป 2560
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวชนเผา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเปนที่รูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) และ 3 วัน (3 – 5 กุมภาพันธ 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 725,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 184,000บาท
ในสวนของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา (909,000 บาท)
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

7. โครงการพัฒนาเครือขาย
การทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือขายทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนสูอาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชนสูอาเซียน
งบประมาณ 624,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางเปนระเบียบและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
2) เพื่อใหชุมชนทองเที่ยวเปนเครือขาย และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017 และพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวโดยชุมชน และสรางรายไดใหกับการทองเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 624,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

8. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai
Travel Mart 2016 (CTM 2016)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM
2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนสูอาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสงเสริมการตลาดการทองเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart
2017) CTM 2017
กิ จ กรรม กิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมผลิตสื่อประชาสัมพัน ธการตลาดการทองเที่ ย วนานาชาติจังหวัดเชีย งใหม
(Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM 2017
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการเผยแพร และประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในเวทีระดับโลก
2) เพื่อเปนการเผยแพร และประชาสัมพันธศักยภาพความพรอมของจังหวัด ใหแกผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ชาวตางชาติ
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017) ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017)
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในเวทีระดับโลก
6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,466,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 34,000บาท

9. โครงการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรอง
สถานประกอบการ และแหลงทองเที่ยว
ตามมาตรฐานกรมการทองเที่ยว

145

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐาน กรมการทองเที่ยว
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนสูอาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการทองเที่ยว
งบประมาณ 2,334,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อยกระดับสถานประกอบการ และแหลงทองเที่ยวใหมีมาตรฐานทั้งที่เปนแหลงทองเที่ยวหลักและแหลง
ทองเที่ยวใหม รองรับนักทองเที่ยว AEC
2) เพื่อเสริมสรางความมั่นใจ ในการใชบริการแกนักทองเที่ยว
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ณ หางสรรพสินคาเชียงใหม แอรพอตท
4. กลุมเปาหมาย
ประกอบการดานการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม องคกรภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณของมาตรฐานผูประกอบการดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,277,250 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 56,750บาท

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเพื่อการสงออกจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ ๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท
หนวยงานดําเนินการ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
2.วัตถุประสงค
1) พัฒนาการผลิตมะมวงของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดมาตรฐานเพื่อการสงออก
2) เพื่อพัฒนาความรู การแปรรูปผลผลิตมะมวงเพื่อเพิ่มมูลคา และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆจากมะมวง เพื่อชวยลด
ความสูญเสียจากผลผลิตที่คุณภาพต่ําซึ่งไมสามารถสงออกได
3) เพื่อสงเสริมและศักยภาพดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม และเครือขายผูปลูกมะมวงจังหวัด
เชียงใหมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
3. แนวทางการดําเนินการ
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดอําเภอ, กลุมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม, สถาบันการศึกษา, ภาคธุรกิจ-เอกชน,
เกษตรกรชาวสวนมะมวงตนแบบ,และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมกิจกรรม
รวม 8 กิจกรรมประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเสวนา การทัศนะศึกษาดูงาน การจัดงานสงเสริม
กิจการชาวสวนมะมวง การจัดทําศูนยเรียนรูผูปลูกมะมวงตนแบบฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถดานการ
ผลิต การสงเสริมการรวมกลุม/เครือขาย และการตลาด
4. กลุมเปาหมาย
วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกรกลุมผูผลิตมะมวงในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน ละผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เกษตรกรผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ความสามารถ และประสบการณ ใน
การผลิตมะมวงคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดการตลาด การรวมกลุม/เครือขาย และการบริหารจัดการกลุมผูปลูกมะมวง
ผานการเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการประชุมเสวนา จํานวน 300 ราย
5.2 การจัดตั้งศูนยเรียนรูผูปลูกมะมวงตนแบบ จํานวน 3 ศูนยฯ ใน 3 อําเภอ ประกอบไปดวย
1) ศูนยเรียนรูดานการตัดแตงกิ่ง
2) ศูนยเรียนรูดานสายพันธุมะมวงทางเลือก
3) ศูนยเรียนรูดานระบบน้ําอัจฉริยะ
5.3 การจัดตั้งกลุมผูปลูกมะมวงเพื่อการคา-การสงออก จํานวน 15 กลุม และเครือขายกลุมผูปลูกมะมวงจังหวัด
เชียงใหม 1 เครือขาย เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ขาวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุมและเครือขาย
5.4 พัฒนาผลิตภัณฑมะมวงแปรรูป โดยการรวมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑในจังหวัดเชียงใหม เพื่อนําผลิตผลตกเกรดการ
สงออกมาแปรรูปเพิ่มมูลคา จํานวน 4 กลุมในอําเภอฝาง ไชยปราการ เวียงแหง และพราว
6. ระยะเวลาดําเนินการ 20 เมษายน 2560- 15 กันยายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,825,970 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 167,730 บาท
8. ภาพถายการดําเนินงาน
(ภาพถายแตละกิจกรรมตามเอกสารแนบ)
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๑ การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ไดมาตรา GAP
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพและมาตรฐานการสงออก
๑.๒ เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการและแกไขปญหาการผลิตมะมวงในภาวะโลกรอน
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการผลิตมะมวงลาฤดู
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
- รุนที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรทั้งหมด ๑๐๐ คน จากอําเภอแมอาย จํานวน ๒๐ คน
อําเภอไชยปราการ จํานวน ๔๐ คน อําเภอเชียงดาว จํานวน ๔๐ คน สถานที่ หอประชุมเทศบาลตําบลไชยปราการ
- รุนที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรทั้งหมด ๑๐๐ คน จากอําเภอพราว ๖๐ คน อําเภอแม
แตง ๓๐ คน อําเภอเวียงแหง ๑๐ คน สถานที่ หองประชุมสหกรณการเกษตร อําเภอพราว
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และไดมาตรา
GAP ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ

ภาพกิจกรรม การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และไดมาตรา
GAP ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรพราว จํากัด อําเภอพราว
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๒ การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมแกนนําเกษตรกรและเกษตรกรคลื่นลูกใหมในการบริหาร
จัดการกลุมและเครือขายเกษตรกร
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมและเครือขายกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง ในจังหวัดเชียงใหม
๑.๒ เพื่อใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม ทางดานการผลิต และการตลาด ระหวาง
กลุมผูปลูกมะมวงอําเภอตางๆ
๑.๓ เพื่อสรางกลุม เกษตรกรผูนํากลุม และเกษตรกรรุนใหม เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกรชาวสวนมะมวง
จังหวัดเชียงใหมใหมีขีดความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
- จัดจัดกิจกรรม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกมะมวงและเกษตรกรคลื่นลูกใหม จํานวน
๑๕๐ คน จากอําเภอไชปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมวาง อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และอําเภอแม
แตง สถานที่ ริมดอยรีสอรท อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมแกนนําเกษตรกรและเกษตรกรคลื่นลูกใหมในการบริหารจัดการกลุม
และเครือขายเกษตรกร ณ หองประชุมริมดอยรีสอรท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๓ การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูก
มะมวงตนแบบ
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูประสบการณเกี่ยวกับการผลิตของมะมวงคุณภาพสงออก ของกลุมผูปลูกมะมวง
ตนแบบ
๑.๒ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม และการบริหารการตลาดของมะมวงคุณภาพสงออก
ตนแบบ
๑.๓ เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณกับชาวสวนมะมวงที่ประสบความสําเร็จ และนํามาปรับใช
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เกษตรกรชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม จํานวน ๕๐ คน ไดมีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานจากกลุมเกษตรกรผูผลิตมะมวง
สงออกตนแบบ จังหวัดขอนแกน (คุณบุญสวน แกวไพฑูรย) ผูผลิตมะมวงโชคอนันตเพื่อการสงออก และ กลุมผูปลูก
มะมวงตนแบบ จังหวัดอุดรธานี คุณภูชิต (วิสาหกิจชุมชนคนรักมะมวง) ระหวางวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
3. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูกมะมวงตนแบบ
จังหวัดขอนแกน

ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูกมะมวงตนแบบ
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๔ การจัดทําศูนยเรียนรูตนแบบ ในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกประจําจังหวัด
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการสงออกในดานตางๆ
๑.๒ เพื่อเปนสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตมะมวงคุณภาพระหวางเกษตรกรชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูทั้งหมด 3 แหง
1. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “สายพันธุมะมวงที่ปรับตัวไดดีในภาวะโลกรอน” อําเภอแมแตง
2. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “ระบบน้ําอัจฉริยะสําหรับสวนมะมวง” อําเภอเชียงดาว
3. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “การตัดแตงทรงพุมมะมวง” อําเภอพราว
ไดมีการจัดตั้งระหวาง เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “การตัดแตงทรงพุมมะมวง” อําเภอพราว

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “ระบบน้ําอัจฉริยะสําหรับสวนมะมวง” อําเภอเชียงดาว

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “แปลงรวบรวมสายพันธุมะมวงทางเลือกทนรอน” อําเภอแมแตง
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๕ การจัดงานวันมะมวงและของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธผลิตผลมะมวงคุณภาพของเครือขายชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหมใหเปนที่รูจักของผูบริโภค
ผูประกอบการสงออก และแปรรูป ทั้งในและนอกประเทศ
๑.๒ เพื่อประชาสัมพันธ จําหนาย สรางชองทางการตลาดสําหรับผลผลิตมะมวงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม
๑.๓ เพื่อเปนกิจกรรมประจําปสําหรับดึงดูดผูบริโภค นักทองเที่ยว ผูประกอบการสงออก นักธุรกิจ อุตสาหกรรมแปร
รูปมะมวง และที่เกี่ยวเนื่องเขามาในจังหวัดเชียงใหม
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กิจกรรมวันมะมวงและของดีเมืองเชียงใหม ไดจัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ลักษณะการจัดกิจกรรม ประกอบดวย การแสดง ออกรานประชาสัมพันธผลผลิตมะมวงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม,
การประกวดผลผลิตมะมวง, การสาธิตการแปรรูป, การเสวนาทางวิชาการ, การแสดงนวัตกรรมการผลิตมะมวงคุณภาพ
จากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ๓ วัน มีผูเขาชมงานมากกวา ๑๐,๐๐๐ คน
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานวันมะมวง
และของดีประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม งานวันมะมวงและของดีจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๖ การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะมวงแบบมืออาชีพ
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อใหเกษตรกรมีความรูในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะถิ่นที่สําคัญในมะมวงเพื่อการคาการสงออก
๑.๒ เพื่อใหเกษตรกรไดทราบถึงเทคนิควิธีการปรับตัวในการผลิตมะมวงเพื่อการคาภายใตภาวะโลกรอน
๑.๓ เพื่อใหเกษตรกรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการกําจัดศัตรูพืชที่ภาคปฏิบัติ
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ไดจัดอบรมในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ อบรมการจัดการชนิดศัตรูพืชที่กอความเสียหายกับสวนมะมวง จังหวัด
เชียงใหมไดแก เพลี้ยไฟพริก (ในสวนมะมวง), โรคแอนแทรกโนส และโรคผลแกว (ผลกะเทย)และไดมีการสนับสนุน
เครื่องมือ และชุดน้ํายาเคมี ตรวจสอบสภาพดิน และปุยในดิน ซึ่งไดมีการอบรม ๒ จุด
1) หองประชุมเทศบาล ตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ ตัวแทนเกษตรกรจาก อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง จํานวน ๑๕๐ คน
2) หองประชุมสหกรณการเกษตรพราว อําเภอพราว ตัวแทนเกษตรกรจากอําเภอพราว อําเภอเวียงแหง อําเภอแม
แตง จํานวน ๑๕๐ คน
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะมวงแบบมืออาชีพ ณ อําเภอไชยปราการ
และอําเภอพราว
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๗ โครงการแปรรูปผลผลิตมะมวงเพื่อเพิ่มมูลคา
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อใหเกษตรไดเรียนรูเกี่ยวกับการแปรรูปมะมวงใหเปนผลิตภัณฑใหมที่มีคุณคา และมีคุณภาพ
๑.๒ เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาสินคาใหกับมะมวง เพื่อแกไขปญหาราคามะมวงตกต่ําและมะมวงตกเกรด
๑.๓ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูจากเกษตรกรที่ไดทําการแปรรูปจากกลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จ
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
การใหความรู ประสบการณ และปฏิบัติการแปรรูปมะมวง การทัศนะศึกษาดูงานผูประกอบการ แปรรูปมะมวง
อบแหง เปนการคา โดยมีการจัดอบรมในวันที ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมจํานวน 2 วัน วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ไปฝกอบรมการแปรรูปมะมวงที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน
กรแปรรูปมะมวง ที่วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอําเภอดอยหลอ โดยมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๓๐ คน
3. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การฝกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะมวง ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม การฝกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะมวง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานทาลอ
อ.ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
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กิจกรรมยอยที่ ๑.๘ การประชุมเสวนา “มะมวงเชียงใหม กาวไกลสูเวทีโลก”
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อใหเกษตรกรไดเรียนรูถึงการคาดการสถานการณการตลาดของการสงออกมะมวงเพื่อใหเกษตรกรชาวสวน
มะมวง ฝายวิชาการดานมะมวง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ-เอกชน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูและ
ประสบการณในการผลิตมะมวงคุณภาพเพื่อการคา การสงออก อันจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิก
ชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม
๑.๒ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง เกษตรกร ภาควิชาการ และผูประกอบการ เกี่ยวกับการผลิตมะมวง และ
การบริหารตัดการกอนและหลังการออกสูตลาด
๑.๓ เพื่อใหเกษตรกรไดรวมตัวเปนกลุม และ สรางเครือขายของผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณการผลิตระหวางชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม
๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ครั้งที่ ๑ เปนการจัดเสวนากอนการผลิตออกสูตลาด เปนการนําเสนอขอมูลจาก เกษตรกร ภาควิชาการ และ
ผูประกอบการ ในประเด็น สภาพการผลิตมะมวงในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การประมาณการผลผลิต สถานการณการตลาด
ของมะมวง การจัดการผลผลิตและโอกาสของผลผลิตที่ไมสงสามารถสงออกได และการปรับตัวของผูผลิตและ
ผูประกอบการ จัดในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เปาหมายจํานวน ๕๐ คน
ครั้งที่ ๒ เปนการจัดการเสวนาในระยะที่ผลผลิตเกษตรกรเริ่มออกสูตลาดแลว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ขอมูลระหวางเกษตรกรและภาควิชาการ ในประเด็น รายงานการซื้อขายและราคาของมะมวง การขับเคลื่อนและสราง
เครือขายของเกษตรกร รายงานการสรางเครือขายของการประสานงาน และการมีสวนรวมในงานมะมวง ครั้งที่ ๘ ป
๒๕๖๐ จัดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สวนคุณชางแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปาหมาย
จํานวน ๕๐ คน
๓.ภาพถายการดําเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การเสวนา มะมวงเชียงใหม กางไกลสูเวทีโลก ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

ภาพกิจกรรม การเสวนา มะมวงเชียงใหม กาวไกลสูเวทีโลก ณ สวนคุณชางแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม

11. โครงการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยว
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน AEC
(กิ่วผาวอก -สันตนดู - หลักแตง)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส งเสริ มเส นทางการท องเที่ยวเชื่ อมโยงประเทศเพื่ อนบ าน เพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน AEC
(กิ่วผาวอก- สันตนดู-หลักแตง)
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนสูอาเซียน
กิจกรรม กิ จ กรรมที่ 2 กิ จกรรมการท องเที่ ยวเชื่ อมโยงประเทศเพื่ อนบ านเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน AEC
(กิว่ ผาวอก-สันตนดู-หลักแตง
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันตนดู-หลักแตง)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวทางเลือกใหมๆ
2) เกิดรายไดจากการทองเที่ยวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC
(กิ่วผาวอก - สันตนดู-หลักแตง)
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,345,300 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 654,700 บาท

12. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับ
เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมตอนรับนักทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ และพื้นที่ขนสงมวลชน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดการฝกอบรมใหความรูในการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวทางเลือกใหมๆ
2) เกิดรายไดจากการทองเที่ยวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม สนามบินเชียงใหม/สถานีรถไฟเชียงใหม/ขนสงมวลชนเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ถึงฤดูกาลการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,501,642 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 498,358 บาท

13. โครงการความรวมมือพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

158

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 987,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกษตรกรในพื้นที่บานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอยางมั่นคงเพียงพอตอการดํารงชีวิต
2) เพื่อใหเกษตรมีความรูและมีทักษะทางอาชีพ การแปรรูปการปลูกชา ซึ่งเปนพื้นฐานในการประกอบอาชี พ
สามารถพึ่งตนเองและสามารถนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นได
3) เพื่อใชเปนแหลงเรียนรูการผลิตการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ ตามการผลิตดีตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม
(GAP)
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะทํ า งานโครงการความร ว มมื อ ในการพั ฒ นาและส ง เสริ ม อาชี พ การปลู ก ชา
ในพื้นที่โครงการพระราชดําริ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุมฯ จํานวน 2 ครั้ง
2) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชาอัสสัม โดยสงเสริมกลุมและพัฒนากลุมใหเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน พรอมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑชาอัสสัม และผานการรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP
3) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกชาที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู
4. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูผลิตชาบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เกษตรกรในพื้นที่เปาหมายที่เขารวมโครงการฯ ตลอดจนชุมชนใกลเคียงเกิดการรวมกลุมพัฒนาใหเปนวิสาหกิจ
ชุมชน และผานการรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP เกิดแปลงสาธิต (แปลง
ใหญ) และจุดเรียนรูการปลูกชาอัสสัมที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหมตอไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 860,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 126,600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

14. โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
กิจกรรม
ตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได
งบประมาณ 400,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผูประกอบอาชีพกลุม OTOP ไดมีสถานที่จําหนาย
สินคา
2) เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผูประกอบอาชีพกลุม OTOP และกระจาย
รายไดสูประชาชนโดยตรง
3) เพื่อใหประชาชนไดซื้อสินคาราคาเหมาะสม และสามารถลดรายจายของครัวเรือน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการ ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรต
4. กลุมเปาหมาย
กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ทองถิ่น และประชาชน
จํานวน 50 ราย
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพธ ผูผลิตผูประกอบการ OTOP ไดพัฒนาการจัดแสดงสินคาและเพิ่มชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ
ผลกระทบเชิงบวก ผูผลิตผูประกอบการ OTOPและประชาชนมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 27 – 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 395,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 5,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

15. โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม 10 กิจกรรม งบประมาณรวม 11,800,000 บาท
ที่

กิจกรรม

1

การวางแผนการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชน และเยาวชนใหเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
การจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม
พัฒนาศูนยประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสอันสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

2

3
4

5

6

7

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

130,800

35,700

95,100

- สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
- อําเภอทุกอําเภอ

1,397,000

1,095,275

301,725

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

550,000

550,000

0

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

400,000

0

400,000

- สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
- อําเภอทุกอําเภอ

1,750,000

1,750,000

0

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

2,325,350

1,207,400

1,117,950

- สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
- อําเภอทุกอําเภอ

3,304,100

2,860,175

443,926

161

ที่

กิจกรรม

8

กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กิจกรรม/โครงการ
ดีเดน Best practice) จังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพื้นที่ตนแบบ ทุกมิติ
การบริหารจัดการและตรวจติดตาม
การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
รวมเงิน (บาท)

9
10

หนวยดําเนินการ

งบประมาณ

เบิกจาย

คงเหลือ

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

500,000

500,000

0

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

800,000

675,650

124,350

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม

642,750

257,425

385,325

11,800,000

8,491,625

3,308,376

๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่ อ เป น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนามาเปน
แนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่ อส ง เสริ ม ให ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได นํ า องค ค วามรู จ ากโครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหาที่ตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จั ด ตั้ ง และพั ฒ นาศู น ย ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานป ญหาอุ ปสรรคในการดํ าเนิ นการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ นายอํ า เภอทุ ก อํ า เภอ และส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอื่นๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
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5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน
- การพั ฒนาและส งเสริ มอาชี พ โดยความร วมมื อของวิ ทยากรจากหน วยงานที่ เกี่ ยวข องที่ จะนํ าองค ความรู
ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสรางฝาย ปลูกปา และรวมกั นอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน
3) เปาหมายดานการศึกษา
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และการใหองคความรูที่เกี่ยวของ
4) บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบ
นิเวศ
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 8,491,625 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 3,308,376 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
- รายละเอียดตามแบบรายงานผลรายกิจกรรม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
1.1) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม
1.2) ประชุมคณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 130,800 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
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7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
4.1 คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
4.2 คณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
5.1 ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.2 เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
6.2 ประชุมคณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 35,700 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 95,100 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน และเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
2.1) กิจกรรมอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหมีสวนรวมในการ
ขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2.2) กิจกรรมอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหมีสวนรวมในการ
ขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระดับ 25 อําเภอ
งบประมาณ 1,397,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และอําเภอทุกอําเภอ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
ระดับจังหวัด : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาที่ผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
ระดับอําเภอ : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาที่ผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
5.2 องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5.3 ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบตั ิงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.4 เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
5.5 ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6 เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,095,275 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 301,725 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 3 การจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 550,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
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4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาที่ผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 550,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 0 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 400,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
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4. กลุมเปาหมาย
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน
- การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะนําองคความรู
ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสราฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน
3) เปาหมายดานการศึกษา
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศใน
พื้นที่ และการใหองคความรูที่เกี่ยวของ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และระบบนิเวศ
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
3) องค ก รชุ ม ชนเกิ ด ความเข ม แข็ ง ในการฟ น ฟู ชี วิ ต /สิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ป า ดิ น น้ํ า รวมทั้ ง ใช ป ระโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
- ยกเลิกกิจกรรม 7. ผลการบริหารงบประมาณ
- ยกเลิกกิจกรรม -
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5.1) กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ
5.2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับอําเภอ 25 อําเภอ
งบประมาณ 1,750,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และ
อําเภอทุกอําเภอ
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน
- การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะนําองคความรูในการพัฒนา
สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสราฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงานจากนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน
3) เปาหมายดานการศึกษา
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศในพื้นที่
และการใหองคความรูที่เกี่ยวของ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,750,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 0 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
6.1 กิจกรรมสรางเครือขายพลเมืองอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ระดับจังหวัด
6.2 กิจกรรมสรางเครือขายพลเมืองอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระดับอําเภอและหมูบาน
(25 อําเภอๆ ละ 50,000 บาท)
งบประมาณ 2,325,350 บาท หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิด การพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่ อส ง เสริ มให ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชีย งใหม ได นํ า องค ค วามรูจ ากโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู กั บ ทุ ก ภาคส ว นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม นํ า ไปสู ก ารแก ไ ขป ญ หา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นทีไ่ ปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สมัครเขารวมเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น จํานวน 53
อปท. ทั้งหมด 106 คน และเจาหนาที่โครงการฯ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 25-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอรท แอนด สปา แมแตง ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,207,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,117,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
7.1 กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน หนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในการเขาใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
7.2 กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน หนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในการเขาใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ (ระดับอําเภอ 25 อําเภอ)
7.3 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ (25
อําเภอๆ ละ 100,000 บาท)
งบประมาณ 3,304,100 บาท หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
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5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
ระดับจังหวัด : ประชาชน บุคคลากรของหนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ระดับอําเภอ : ประชาชน บุคคลากรของหนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่อําเภอ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,860,175 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 443,926 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม/โครงการ
ดีเดน Best practice) จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 500,000 บาท หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอื่นๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
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4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
2) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
3) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ตนแบบ ทุกมิติ
งบประมาณ 800,000 บาท หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่ อ เป น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิด การพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่ อส ง เสริ มให ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชีย งใหม ได นํ า องค ค วามรู จ ากโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู กั บ ทุ ก ภาคส ว นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม นํ า ไปสู ก ารแก ไ ขป ญ หา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนว ยงานต น แบบอื่ น ๆ และนํ า องค ความรู จ ากการศึ กษาดู งาน ณ ศู น ย ศึ กษาการพัฒ นาอัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
4. กลุมเปาหมาย
บุคลากรภาครัฐ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
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5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
2) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 642,750 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 124,350 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 10 การบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
งบประมาณ 642,750 บาท หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
1) เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
3) เพื่อสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา
ที่ตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพื่อทําหนาที่เปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพื้นที่ที่ตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอืน่ ๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่
5) ชุมชนและสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่ที่ตองการ
แกไข
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดไว
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดไดรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป
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4. กลุมเปาหมาย
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน
- การพั ฒนาและส งเสริ มอาชี พ โดยความร วมมื อของวิ ทยากรจากหน วยงานที่ เกี่ ยวข องที่ จะนํ าองค ความรู
ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพื้นที่
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสรางฝาย ปลูกปา และรวมกั นอนุรักษปาไม ตนน้ํ าลําธาร อนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน
3) เปาหมายดานการศึกษา
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และการใหองคความรูที่เกี่ยวของ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบ
นิเวศ
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมทั้งปา ดิน น้ํา รวมทั้งใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอยางที่สามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 257,452 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 385,325 บาท

17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
กิจกรรม การจางเหมาดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP
งบประมาณ 500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายชองทางการตลาดผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม ในการเขาถึงผูซื้อใน
ระดับประเทศ
3. แนวทางการดําเนินงาน
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP จํานวน 50 ราย
2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP จํานวนไมนอยกวา 10 ราย
4. กลุมเปาหมาย
ผูผลิต OTOP จังหวัดเชียงใหมประเภทผา เครื่องแตงกาย ของใชของประดับตกแตง และของที่ระลึก
5. ผลการดําเนินงาน
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP ภายใต
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย
การเดน แอนด รีสอรท เชียงใหม โดยมีผูประกอบการสนใจเขารวมจํานวน 53 ราย
2) จัด กิ จกรรมประชาสัมพั นธ และเชื่อมโยงทางการตลาดผูป ระกอบการ OTOP (โดยจางเหมา บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินงานเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 22 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
8.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP ภายใต
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดยการ
เดน แอนด รีสอรท เชียงใหม โดยมีผูประกอบการสนใจเขารวมจํานวน 53 ราย
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8.2 จั ด กิ จ กรรมประชาสั มพั น ธ และเชื่ อ มโยงทางการตลาดผูป ระกอบการ OTOP (โดยจ างเหมา บริษั ท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินงานเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัดสุราษฎรธานี

18. โครงการเชียงใหม่ MICE CITY
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเชียงใหม MICE CITY
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดกิจกรรมงาน Chiang Mai International MICE Mart
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเชียงใหม MICE CITY ในงาน IT & CMA 2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดฝกอบรมผูประกอบการ และนักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE
กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวของกับ MICE ในจังหวัด
เชียงใหม
กิจกรรม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเชียงใหม MICE CITY
งบประมาณ 7,600,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม/สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่แหงการจัดการประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการแสดง
สินคา (MICE City) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดเชียงใหม เขาสูต ลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และสูสากล
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม และพื้นที่ตางจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ถูกทักทวงถึงความคุมคาจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 687,751.61 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 4,302,248.39 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

19. โครงการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาสู่นานาชาติ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางตลาดทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนขึ้นดอยสุเทพ 2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม Bike Chiang Mai Thailand ๒๐๑๗
กิจกรรม กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai 2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปน 2 ดอย เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปนเสนทาง 2 เมือง เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและวัฒนธรรม
งบประมาณ 4,500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม และประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และกีฬาสูนานาชาติ
2) เพื่อใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อในการสรางสุขภาพ และความสามัคคีในหมูเยาวชน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว ในรูปแบบเชิงกีฬา ของจังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 วัน (กิจกรรม ละ 1 วัน)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 4,411,640 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 88,360 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

20. โครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ไทยแลนด์
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเชียงใหมไชนาทาวน ไทยแลนด ครั้งที่ 2 ประจําป ๒๕60
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชียงใหมไชนาทาวน ไทยแลนด ครั้งที่ 2 ประจําป 2560
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปดกิจกรรมการทองเที่ยวแนวใหมที่สามารถสรางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด และระดับประเทศ
2) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ให แ ก นั ก ท อ งเที่ ย วชาวจี น และนั ก ท อ งเที่ ย ว
ชาวตางชาติ
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวดานการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศ ที่แสดงถึงความสัมพันธอันแนบแนน
ของสาธารณประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,132,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 868,000บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

21. โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ 1 การจางเหมาดําเนินการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสําหรับผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปและ
อาหาร
งบประมาณ 1,250,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหเกษตรกร วิส าหกิ จชุมชน และผูป ระกอบการ ไดรับทราบถึงแนวทางรักษาคุณภาพและปกปอง
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร เริ่มตั้งแตการเก็บเกี่ยว การขนสงการแปรรูปใหผลผลิต มิใหเกิด
ความเสียหาย หรือไดรับความเสียหายนอยที่สุด
2) เพื่ อ ให เ กษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู ป ระกอบการ ได รั บ ความรู เ กี่ ย วกั บ การสร า งตราสิ น ค า และ
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑอันจะเปนแนวทางสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
3) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของ
จังหวัดเชียงใหม ในการเขาถึงผูบริโภคในระดับประเทศ
3. แนวทางการดําเนินงาน
1) ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมาย จํานวนไมนอยกวา 30 ราย
2) จัดประชุมชี้แจงผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 30 ราย
3) จัดทําบรรจุภณ
ั ฑตนแบบ จํานวนไมนอยกวา 30 ราย อยางนอยรายละ 200 ชิ้น/แบบ
4. กลุมเปาหมาย
1) ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร
2) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ในกลุมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร
5. ผลการดําเนินงาน
1) ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กกลุ ม เป า หมายจากผู ส มั ค รที่ เ ข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 46 ราย โดยมี ค ณะกรรม
ที่ ไ ด รั บ การแต ง ตั้ ง ตามคํ า สั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ 1305/2500 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2560 จํ า นวน 9 ท า น
เปนผูคัดเลือกจากกลุมเปาหมาย ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปนนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหม
2) ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน ใหคณะกรรมการ และ
ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 35 ราย โดยไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งที่ 1 ใน
วัน ที่ 24 มีน าคม 2560 ณ โรงแรมอิ มพี เรีย ลแมปง จังหวัดเชีย งใหม เพื่อใหคณะกรรมการ นักออกแบบและ
ผูป ระกอบการ หาแนวทางรวมกันในขั้นตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ
3) ผูรับ จาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํ ากัด) ทํ าการพั ฒนารูป แบบบรรจุภัณฑใหกับผูป ระกอบการที่ไดรับ การ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพื่อใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ
เพื่อหาแนวทางรวมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป
4) ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบ จํานวน 33 ราย รายละ 200 ชิ้น/แบบ
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6. ระยะเวลาในการดําเนินการ (14 มีนาคม 2560 – 9 กันยายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 720,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 480,000 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
8.1 ดํ า เนิ น การคั ด เลื อกกลุ มเป า หมายจากผู ส มั ค รที่ เ ข า ร ว มโครงการ จํ า นวน 46 ราย โดยมี ค ณะกรรม
ที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 1305/2500 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 จํานวน 9 ทาน เปนผู
คัดเลือกจากกลุมเปาหมาย ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปนนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหม

8.2 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน ใหคณะกรรมการ และ
ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 35 ราย โดยไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งที่ 1 ใน
วัน ที่ 24 มีน าคม 2560 ณ โรงแรมอิ มพี เรีย ลแมปง จังหวัดเชีย งใหม เพื่อใหคณะกรรมการ นักออกแบบและ
ผูป ระกอบการ หาแนวทางรวมกันในขั้นตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ

8.3 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการที่ไดรับการ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพื่อใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ
เพื่อหาแนวทางรวมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป
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8.4 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการที่ไดรับการ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพื่อใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ
เพื่อหาแนวทางรวมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป

8.5 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานในการเปดการประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและ
อาหารใหมีมูลคาสูงขึ้น และสํารวจขอมูลสถานประกอบการในภูมิภาค (Focus Group) ณ หองประชุมชงโค
ศูนยประชุมและประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้มีผูประกอบการ
สินคาเกษตรและอาหาร เขารวมประชุมทั้งหมด 32 ทาน พรอมกับมีพิธีรับมอบบรรจุภัณฑตนแบบและไฟล Art
Work ใหกับผูประกอบการที่เขารวมโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
กิ จ กรรมที่ 2 การจ างเหมาดํ าเนิ นการประชาสั มพั นธ และเชื่ อมโยงทางการตลาดสํ าหรั บ ผลผลิ ตการเกษตร
เกษตรแปรรูป และอาหาร
งบประมาณ 700,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อประชาสัมพันธสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของจังหวัดเชียงใหมใหเปนที่รูจักแพรหลาย
2) เพื่ อ สร า งโอกาสด า นด า นการเพิ่ ม ช อ งทางการตลาดให ก ลุ ม ผู ป ระกอบการอาหารและเกษตรแปรรู ป
อยางครบวงจร
3) เพื่ อเปน การกระตุน ให เ กษตรกร วิ ส าหกิจ ชุมชน และผูป ระกอบการ ไดพัฒ นาผลิตภัณฑของตัว เองใหได
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
3. แนวทางการดําเนินงาน
นําผูประกอบการที่ผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการฯ เขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิม
แพค เมืองทองธานี จํานวน 11 ราย
4. กลุมเปาหมาย
ผูประกอบการที่ผลิต สินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจั งหวัดเชียงใหม หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ มีสวนเกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน
ผูป ระกอบการที่ ผลิ ตสิ นค า เกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จํ านวน 11 ราย ของจั งหวัดเชี ย งใหม เข า
รวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี ทําใหผูประกอบการมีโอกาสดานการเพิ่มชองทางการตลาดใหกลุมผูประกอบการอาหาร และเกษตรแปรรูป
อยางครบวงจร
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ (12 เมษายน 2560 – 9 สิงหาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 690,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 10,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
8.1 คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX –World of Food Asia 2018 และประชุมชี้แจง
กลุมเปาหมายที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX –World of Food Asia 2018 ระหวางวันที่ 31
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จํานวน 11 ราย
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8.2 นําผูประกอบการที่ผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการฯ เขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี

22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
กิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
งบประมาณ 786,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายกระดับแบบบูรณาการการเกิดศูนย
เรียนรูชุมชน แหลงรวบรวมเอกลักษณและภูมิปญญาของชุมชน พรอมทั้งมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณา
การและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
3. แนวทางการดําเนินการ
สรางแกนนําและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะเวลา 2 วัน)
4. กลุมเปาหมาย
สงเสริม และเสริมสรางผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหมในการใชหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนที่มีอยูในหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบ
บูรณาการ มีโครงสรางที่คงทนถาวร รองรับการดูงานของกลุมประเทศ AEC สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดวยการ
พึ่งตนเองอยางยั่งยืน จํานวน 19 หมูบาน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
จํานวน 19 หมูบาน มีแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และประชาชนในหมูบานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุข ภูมิปญญาทองถิ่นไมสูญหาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ มกราคม – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 478,200 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 307,800 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

23. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว เพื่อลดปญหาสังคมและปองกันปญหาการคามนุษย
งบประมาณ 2,051,600 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เสริมสรางความอบอุนและเขมแข็งในสถาบันครอบครัว
๒) สรางกระแสความตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว โดยการมีสวนรวมของชุมชน
๓) ลดปญหาสังคมอันเกิดในคนทุกชวงวัย ซึ่งมีสาเหตุหรือปจจัยหลักมาจากปญหาครอบครัว
๔) สรางความพรอมของครอบครัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5) ลดปญหาการคามนุษยที่พื้นที่ตนทาง ผานการเฝาระวังโดยครอบครัวและชุมชน
3. แนวทางการดําเนินงาน
สถานที่ดําเนินโครงการ พื้นที่ตําบลที่มีความพรอมในการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน ๓๔ แหง
4. กลุมเปาหมาย
๑) ครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 3,300 ครอบครัว
๒) ประชาชน ครอบครัว และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ความเขมแข็งของครอบครัวในพื้นที่ที่ดําเนินการ และความสามารถนํามาใชเปนตนแบบการพัฒนาครอบครัวใน
กลุมครอบครัวทั่วไปในจังหวัดเชียงใหมได
2) ปญหาสังคมและปญหาการคามนุษยในชุมชนลดลง โดยการมีสวนรวมของครอบครัว
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,817,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 234,500 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

24. โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสมนการดําเนินงานของภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม
จัดซื้อรถพยาบาลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ
1,500,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ :
๑. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด
ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๒. นายวรัญู จํานงประสาทพร
ตําแหนง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๓. นายธรณี กายี
ตําแหนง หัวหนาสํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม
๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร
ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนารูปแบบบริการ
หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ตอ ๔๐๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ems.cm401@gmail.com
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑.๑ วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อใหหนวยกูชีพกูภัยในจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับตําบลและระดับอําเภอมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินทั้ง
ในภาวะปกติและภัย พิบั ติ มีการเตรีย มการและมีการดําเนิน การเพื่อเตรีย มพรอม ในการระดมสรรพกําลังทาง
การแพทยและการสาธารณสุขใหสามารถจัดการกับภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินใหกับประชาชนและนักทองเที่ยวและเตรียม
ความพรอมรับสาธารณภัยไดในสภาวะที่เกิดภัยขึ้นจริง โดยมีหนวยกูชีพกูภัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถใหการชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม ณ จุดเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อขยายหนวยกูชีพกูภัยในระดับตําบลที่เปนพื้นที่หางไกลและเปนแหลงทองเที่ยวใหมีความ
พรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินกับประชาชนและนักทองเที่ยวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
ตางๆ
๒. เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนางานการแพทยฉุกเฉิน และ
กระตุนใหมีการจัดบริการมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและดานสาธารณภัย
๓. เพื่อใหมีการจัดตั้งเครือขายนํารองหนวยกูชีพกูภัยที่สามารถปฏิบัติการไดจริงเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
สามารถออกใหบริการประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. เพื่อชวยใหป ระชาชนและนักทองเที่ยว ไดรับการดู แล ณ. จุดเกิดเหตุ อยางรวดเร็ วถูกตองมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ลดอัตราเสี่ยงตอความพิการหรือเสียชีวิตโดยไมจําเปน
๓. แนวทางการดําเนินการ
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
2) ขั้นดําเนินงาน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมและคณะทํางานพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม เพื่อชี้แจงการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ
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3) ขั้นประเมินผล : สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปละ ๒ ครั้ง และติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ตาม
ระบบรายงานปกติ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๒. มีรถพยาบาลพรอมอุปกรณกูชีพ ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ระดับตําบลอยางเต็มรูปแบบ ในพื้นที่เปาหมายเพิ่มขึ้น
๓. มีอุปกรณกูชีพสําหรับหนวยกูชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๕. จัดซื้อเครื่อง EKG Monitor สําหรับใชในรถพยาบาล
สงตอผูปวย

หนวยนับ ป ๒๕๕๙
แผน
(ผล)*
คัน

๓

1

ชุด
เครื่อง

๑๐
5

0
0

6. ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2560 สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,498,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย

ป ๒๕๖๐
แผน

2,000 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
รถพยาบาลฉุกเฉินขับเคลื่อน ๔ ลอ พรอมอุปกรณชวยชีวิตพื้นฐาน อบต.สบโขง อ.อมกอย

หมายเหตุ

25. โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและ
เพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและ
ชุมชนประจําปงบประมาณ 2560
ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพั ฒนาการผลิตพืช อาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนประจําปงบประมาณ 2560 ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 3,415,500 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่มีปญหาการขาดแคลนสารอาหารไดมีอาหารบริโภคพอเพียงและมีภาวะ
โภชนาการที่ดี
2) นักเรียนมีความรูและมีทักษะทางอาชีพการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสําหรับเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองและนําไปพัฒนาทองถิ่นได
3) มีแหลงเรียนรูดานการเกษตร และแหลงผลิตอาหารในชุมชน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ฝกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใตแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอยาง
มีสวนรวมในโรงเรียน และขยายผลสูชุมชน (ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวของ เพื่อเรียนรูเรื่องการจัดทําแผนการ
ผลิตพืชและการแปรรูปถนอมอาหาร ตลอดจนงานบูรณาการหนวยงานในพื้นที่) เปนเงิน 1,1115,500 บาท
2) สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชผักและนําผลผลิตไปประกอบอาหารในโรงเรียนและขยายผลสูชุมชน เปนเงิน
2,300,000 บาท
4. กลุมเปาหมาย
โรงเรียนภายใตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 165 โรงเรียน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนตามโครงการเกษตรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 165 โรงเรียน สามารถผลิตอาหาร
ได เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน มีโภชนาการที่ดี นักเรียนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ โดยมี
น้ําหนักตัวไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอยางยั่งยืนในการผลิต
อาหารเพื่อบริ โภค และทางดา นอาชี พที่ จํา เปนในการดํารงชีวิต และสามารถเผยแพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตอไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 2,721,465 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 694,035 บาท

26. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
งบประมาณ 7,600,300 บาท
หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางโปรดปราน ขําสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ
2) เพื่อใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรม
ที่ดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให
เขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
1) กิจกรรมอบรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจํากลางเชียงใหม
2) กิจกรรมอบรมสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจแกผูตองขัง
3) กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน”
- ประชุมการเตรียมพรอมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- การคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน รอบลงพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพการเขารวมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- จัดตั้งศูนยขอมูล TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
4) กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม
- การขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE
- การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพื่อเขาสูการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
- การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย TO BE NUMBER ONE ตอตานยาเสพติด
- โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ
- โครงการ FRIEND CORNER TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
- กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันแรงงานแหงชาติ
5) กิจกรรมประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําป
2560
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6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม
- อบรมการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สพป. 6 เขต และ สพม 34
- พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2 ทีม
7) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในเครือขายอาชีวศึกษา (เอกชน) และอุดมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม
- การประชาสัมพันธชมรม To Be Number One
- การประกวด TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัย เปนเงิน 10,000 บาท
- จัดประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใตกิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ
8) กิจกรรมจัดแขงขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เชิงสรางสรรค ดนตรี กีฬา และศิลปะ ระดับจังหวัด และ
เขารวมกิจกรรมระดับภาค ระดับประเทศ
- กิจกรรมประชุม/อบรม/คาย/กิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมสูการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL”
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 2 ครั้ง
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางทักษะ TO BE NUMBER ONE DANCERSICE
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERSICE ระดับจังหวัด
- กิจกรรมคาย DANCERSICE ระดับประเทศ
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERSICE ระดับประเทศ
- กิจกรรมสรางสรรคเพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE
9) กิจกรรมจัดประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
- การประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่
- ผูบริหารเขารวมนําเสนอผลงานและเฝารับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
- ผูรับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE / ทีมงานระดับจังหวัด , อําเภอ , หนวยงานที่เกี่ยวของ
- นําเสนอการแสดงบนเวทีโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
- นําเสนอผลการดําเนินงานผานบูธ (นิทรรศการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE)
- นําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด / สถานศึกษา / ชุมชน / สถานประกอบการ
- จางเหมาจัดทําปาย TO BE NUMBER ONE
10) กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560
11) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE
12) กิจกรรมศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนยการคา จังหวัดเชียงใหม
13) จัดจางเจาหนาที่โครงการ TO BE NUMBER ONE
14) สรุปบทเรียนในการดําเนินงาน และถอดบทเรียนองคความรูในชมรม ฯ
15) I-To Be No.1 การประกวดออกแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
16) กิจกรรมพัฒนาเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม (ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน, สถานประกอบการ, สถานศึกษา)
17) จัดทํากิจกรรมรณรงค TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
18) แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย การดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ
19) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
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20) ประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ แกนนํา/สมาชิก/ชมรม TO BE NUMBER ONE
21) การดําเนินงานเชิงรุก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/ชุมชน (TO BE NUMBER ONE ON TOUR) 5 โซน
22) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม
- จัดการประกวดชมรมชุมชน TO BE NUMBER ONE เปนเงิน 120,000 บาท
- จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบในสถานศึกษา
23) การดําเนินงานปองกัน ควบคุมปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน รวมกับเครือขายสถาบันการศึกษา
24) กิจกรรมสรางสรรคเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
5.1 ผลการดําเนินงาน
1) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
2) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ
3) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก
หนวยงานและองคกรในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัด
1) จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80
2) จํานวนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย
3) จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม
4) จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เขารวมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 6,691,809.25 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 908,490.75 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

27. โครงการถ่ายทอดและเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ล้านนา
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการถายทอดและเสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณลานนา
กิจกรรม สักการะกูเจาหลวง
หัวหนาสวนราชการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นางสาวนฤมล ลภะวงศ นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓ – ๑๑๒๕๙๕ – ๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส loppawong@hotmail.com
งบประมาณ 400,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจาผูครองนครเชียงใหม
๒) เพื่อสักการะกูเจาหลวงเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต
๓) เพื่อเชิญชวนประชาชน ไดแสดงกตัญูกตเวทิตา แกเจาผูครองนครเชียงใหม ที่พัฒนาเมืองเชียงใหมให
เจริญรุงเรือง
3. แนวทางการดําเนินการ
๑) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหคณะทํางานระดับจังหวัด ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย วัดสวนดอกพระอารามหลวง เปนตน
๒) จัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม กําหนดในวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกป
4. กลุมเปาหมาย
เยาวชน ประชาชน ภูมิปญญาทองถิ่นและองคกรเครือขายทางวัฒนธรรม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ
๑. แถลงขาวการจัดงาน พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ผูแถลงขาวโดย นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
๒. รายละเอียดการจัดงานในวันจันทรที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
๑) สําหรับในปนี้ กําหนดจัดพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ในวันศุกรที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๐ เริ่มกิจกรรมตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีริ้วขบวนแหเครื่องสักการะที่ยิ่งใหญโดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ และ
สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม เริ่ ม แห ข บวน เวลา ๑๗.๐๐ น. จากหอนิ ท รรศการศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปยังวัดสวนดอก พระอารามหลวง ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
๒) เริ่มจากรถตํารวจนําขบวน ตามดวย ปายขบวนแหจัดงาน กังสดาลหลวง ชอชาง กลองจุม ขันดอก
ชาย-หญิง ฟอนเล็บแตงกายแบบเจานาย กลองตึงโนง มีเครื่องราชสักการะ ประกอบดวย เสลี่ยงน้ําขมิ้นสมปอย ตน
ดอก ตนเทียน ตนผึ้ง หมากเปง หมากสุม ในขบวนไดรับความกรุณาจากเจาวงศสักก ณ เชียงใหม และผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ตามดวยคณะเจานายฝายเหนือ หัวหนาสวนราชการ รวมเดินขบวน พรอมดวยหนวยงานราชการ
สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม เขารวมเดินขบวนแหเครื่องสักการะ ประกอบดวย
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๑. พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย
๒. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
๓. ตํารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๕. อําเภอเมืองเชียงใหม
๖. คณะเจานายฝายเหนือ
๗. กองพลทหารราบที่ ๗
๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๙. คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๐. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
๑๑. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ เชียงใหม
๑๓. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
๑๔. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๖. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5.๒ ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมสืบสาน ฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ประชาชนชาวเชียงใหมทุกฝาย รวม
ทั้งประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ไดเขารวมชม รวมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ
และรวมแสดงความเคารพ ระลึกถึงเจาหลวงเมืองเชียงใหมผูกอปรกูเมืองเชียงใหม ใหชาวเชียงใหมไดอยูอาศัยมา
จนถึงปจจุบันนี้ จํานวน ๑ ครั้ง
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 396,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 4,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

28. โครงการชุมชนคนรักศาสนา
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อเปนการบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช และนอม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได
๒) เพื่อฝกปฏิบัติธรรม บําเพ็ญจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา นอมสงเสด็จสูสวรรคาลัย
๓) เพื่อใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุงใหมีจิตสาธารณะ
๔) เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เปนการจัดฝกอบรมปฏิบัติธรรม ตาม
แนวทางสติปฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตใจของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเปนผูที่จิตใจที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสํานึกที่
ดีต อการใหบริ การประชาชน โดยได ดําเนิ นการจัดฝ กอบรมเมื่ อวันที่ ๑๔-๑๘ มี นาคม ๒๕๖๐ ณ วั ดพระธาตุ ศรี
จอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
๔. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และลูกจางของหนวยงานภาครัฐ จํานวน ๑๕๐ คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการฝกสมาธิไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการประชาชน ซึ่งจะทําใหการบริหารงานราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕ วัน ๔ คืน
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ
กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ ณ
ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนศาสนทายาท
งบประมาณ ๘๙๒,๕๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๒) เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิตให
เปนไปอยางถูกตอง
๓) เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
๔) เพื่อสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปญญา
โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนศาสนทายาท เปนการจัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสามารถนํา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง โดยจัดการฝกอบรมเด็กและเยาวชนจํานวน ๕
รุน ๆ ละ ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕๐ คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๓ วัน ๒ คืน
๔. กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชน จํานวน ๗๕๐ คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เด็กและเยาวชนที่ผานการอบรมสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยาง
ดีและเปนผูที่มีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งจะชวยใหสังคมนาอยูและมีความสงบสุข
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
- รุนที่ ๑ วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๒ วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดปางิ้ว ต.มะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๔ วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดศรีชลธาร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๕ วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๘๙๒,๕๐๐.00 บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟกส (Infographics)
๒) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะ
สงฆจงั หวัดและคณะสงฆอําเภอในจังหวัดเชียงใหม
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมอบรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพดาน
การสรางสื่อประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมใหพระภิกษุสามารถเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยางทั่วถึงและ
เขาใจงายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได โดยไดแบงจัดกิจกรรมออกเปน ๒ รุน ๆ ละ ๔๐ รูป/คน จํานวนทั้งสิ้น
๘๐ รูป/คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๑ วัน
๔. กลุมเปาหมาย
พระเลขานุการเจาคณะจังหวัด พระเลขานุการเจาคณะอําเภอ พระภิกษุหรือสามเณรซึ่งชวยงานเลขานุการเจา
คณะจังหวัดหรือเลขานุการเจาคณะอําเภอ และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาหรือเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม จํานวนทั้งสิ้น ๘๐ รูป/คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผูที่ผานการอบรมสามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบของ Infographic ไดเปนอยางดี ซึ่งจะชวยให
การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชนมีความชัดเจนและงายตอความเขาใจของบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ทําใหการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
- รุนที่ ๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๘๒,๔๘๑.๕๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๗,๕๑๘.๕๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๗๑๐,๘๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจตอความสําคัญของการเผยแผพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิ จกรรมอบรมพั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรเพื่ อการเผยแผ พระพุ ทธศาสนา เป นการจั ดฝ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิธีการหรือแนวทางใน
การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดการฝกอบรม จํานวน ๔ รุน ๆ ละ ๒๗๕
คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๑ วัน
๔. กลุมเปาหมาย
บุคลากรเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน ๑,๑๐๐ รูป/คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผูที่ผานการอบรมมีความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ทําให เกิ ดการพัฒ นาและปรั บปรุงประสิทธิภ าพในการเผยแผห ลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาให สามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
- รุนที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
- รุนที่ ๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาไมแดง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๖๕๐,๑๔๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๖๐,๖๖๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมการจัดงานอนุรักษพระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓) เพื่อสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีจิตสํานึกและรวมอนุรักษพระพุทธศาสนา
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมการจัดงานอนุรักษพระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน เปนการจัดงานแขงขันทักษะและวิชาการในทาง
พระพุทธศาสนาผานกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงออกถึงทักษะ ความรู
และความสามารถเกี่ ยวกั บการปฏิ บั ติ และหลั กธรรมทางพระพุ ทธศาสนา ซึ่ งจะช วยให พระพุ ทธศาสนามี ความ
เจริญรุงเรืองและยั่งยืนสืบไป โดยดําเนินการจัดงาน จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน
๔. กลุมเปาหมาย
พุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมแตง และอําเภอสันกําแพง อําเภอละ ๑,๐๐๐ รูป/คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผูที่เขารวมกิจกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งจะ
ชวยกระตุนใหเยาวชนเกิดความสนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทําใหเยาวชนหันมาศึกษาและคนควาหา
ความรูทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและจะชวยสรางความยั่งยืนใหแกพระพุทธศาสนาสืบไป
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดสันปูเลย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาตึง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๔๑๘,๔๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๒๓,๖๐๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ

29. โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้า
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบานไรหลวง ม.3 ต.ทุงรวงทอง อ.แมวาง
จ.เชียงใหม
งบประมาณ 900,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมวาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหน้ําสามารถระบายน้ําไดดีในฤดูน้ําหลาก
2) เพื่อใหราษฎรมีน้ําใชในการเกษตรอยางเพียงพอ
3) ลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นของกลุมเกษตรกรที่ใชน้ํา
3. แนวทางการดําเนินงาน
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบานไรหลวง ม.3ต.ทุงรวงทอง อ.แมวาง จ.เชียงใหม
ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 1.00 ม.
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานไรหลวง หมูที่ 3 และเกษตรกรที่ใชน้ําจากลําเหมือง ประมาณ 300 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ลําเหมืองไดรับการพัฒนากอสรางเปนรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 2 ม. ลึก 1 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.
3) ราษฎรมีน้ําใชในการทําเกษตรกรรมอยางพอเพียง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 21 ต.ค. 2559 – 30 ธ.ค. 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 900,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย หมูที่ 9 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาด
กวาง 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร
งบประมาณ 1,621,400 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
2) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน
3. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งพังในลําน้ําปงและลําน้ําสาขา
ตางๆ และสรางสะพาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงโดยกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเวียงหวาย หมูที่ 9 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,473,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 148,400 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กิจกรรมกอสรางกําแพงกันดิน ค.ส.ล. หมูที่ 5 บานรองแหยง ต.หนองแกวอ.หางดง จ.เชียงใหม
ขนาดฐานกวาง 1.00 ม. หนา 0.20 ม. ผนังสูง 2.70 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 270.00 ม.
หนวยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางจินัชญา วงคชมภู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2) เพื่อปองกันการเกิดน้ําทวมในฤดูฝน
3. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหารแกว
4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ 1) สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
2) ไมเกิดเกิดน้ําทวมในฤดูฝน
ผลกระทบ
เชิงบวก บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หมูที่ 5 บานรองแหยง ไมใหเกิดน้ําทวมบานเรือน
ของประชาชนในพื้นที่
เชิงลบ
ไมมี
5. ระยะเวลาดําเนินการ 8 พ.ย. 59 – 8 มี.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,000,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 670,000 บาท

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสร างพนังกั้น ตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพร าวหนุม หมูที่ ๖ ต.ชางเคิ่ ง อ.แมแจ ม จ.เชีย งใหม
ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งและกัดเซาะตลิ่งพัง
2) เพื่อปองกันปญหาน้ําทวมบานเรือนของราษฎร
3) เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพราวหนุม หมูที่ ๖ ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดสูง
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
พนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๓๗๓,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ ๑ ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม กวาง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร
จํานวน ๓ ถัง
งบประมาณ ๖๐๒,๖๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
๒. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป
๓. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางถังเก็บน้ํา หมูที่ ๑ ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม กวาง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร จํานวน ๓ ถัง
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถังเก็บน้ํา จํานวน ๓ ถัง
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๖๐๒,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย ๖๐๐ บาท

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนนสายบานปางิ้ว หมู 4 เชื่อมบานปามวง หมู 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมเทคอนกรีต กวาง 4.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 672,400 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแมออน
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลทาเหนือ จํานวน 2,374 คน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนนสายบานปางิ้ว หมู 4 เชื่อมบานปามวง หมู 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 671,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,400 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซี
งบประมาณ 1,200,000บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2.วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีแหลงน้ําสาธารณะประโยชนที่เพียงพอตอความตองการ มีแหลงผลิตอาหารในการทําประมง
พื้นบาน มีแหลงน้ําทางดานเกษตรกรรมและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยว
ในอนาคต
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซี
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลน้ําบอหลวงไดใชประโยชนในสถานที่นั้นจํานวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูที่ 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอย
กวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซีประชาชนมีแหลงน้ําสาธารณะเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร
มีแหลงผลิตอาหารการทําประมงพื้นบานและสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคต
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 588,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 612,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต 200.00-250.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาภัยแลง ใหประชาชนมีน้ําอุปโภค – บริโภค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต 200.00-250.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูที่ 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดเส น ผา ศูน ย กลาง 6 นิ้ว ความลึ กตั้งแต 200.00-250.00 เมตรประชาชน บานมะขุนหวาน หมูที่ 5
ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 500 ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค – บริโภค เพียงพอ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตร
งบประมาณ 217,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันปาตอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อปองกันไมใหน้ําการกัดเซาะชั้นพื้นทาง เปนการปองกันชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหาความเดือดรอน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสร า งกํ าแพงกั น ดิ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสัน ปาตอง จังหวัดเชีย งใหม
ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานโรงวัว หมูที่ 1 ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม จํานวน 200 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กอสร า งกํ าแพงกั น ดิ นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูที่ 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสัน ปาตอง จังหวัด เชีย งใหม
ขนาดสู ง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ประชาชนไมไดรับ ผลกระทบจากปญ หาน้ําทว ม
ปองกันการกัดเซาะดินในฤดูน้ําหลาก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 217,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองทุงแพะ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร
งบประมาณ 999,600 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวก ปองกันแนวลําเหมืองเสียหายจากการกัดเซาะ
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองทุงแพะ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาด
กวาง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ
เกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
ตัวชี้วัด
ความยาวของรางสงน้ํา 585.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 998,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,500บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุ ด ลอกฝายห ว ยบงหลวง บ า นป า แขม หมู ที่ 4 ตํ า บลแม แ วน อํ า เภอพร า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 15,750 ลูกบาศกเมตร
งบประมาณ 476,000 บาท หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพราว
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหการระบายน้ําและกักเก็บน้ําเปนไปอยางสะดวก และปองกันน้ําทวม
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดลอกฝายหวยบงหลวง บานปาแขม หมูที่ 4 ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไม
นอยกวา 15,750 ลูกบาศกเมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ
เกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
ตัวชี้วัด
ความยาวของพื้นที่ขุดลอกหนาฝาย 140.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 476,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ําง็อบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ตําบล
หนองบัว
งบประมาณ 1,970,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ไดมีถนนที่ดี และมีความปลอดภัยใชในการสัญจร
2) เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเที่ยวที่ใชเสนทางเชื่อมไปยังสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ
3) เพื่อใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย แกเกษตรกรในการใชเสนทางดังกลาว ขนสงผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อเปนการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเสนทาง ดังกลาว
3. แนวทางการดําเนินงาน
เพื่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถ้ําง็อบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10 ตําบลหนองบัว
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 6 และหมูที่ 10ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม และนักทองเที่ยว
จํานวน ประมาณ 30,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน
ไดกอสร างสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายบ านถ้ําง็ อบ หมูที่ 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูที่ 10
ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจาย
ผลการเบิกจาย 1,970,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
ขนาดปากรางกวาง 0.80 เมตร ยาวรวม 334 เมตร
งบประมาณ 1,122,900 บาท หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
2) เพื่อปองกันชํารุดเสียหายของถนน
3) เพื่อใหการระบายน้ําดีขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรตําบลบานหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก อสร า งรางระบายน้ํ า คอนกรี ตเสริ มเหล็ก บริเวณที่น านายอรุณธิมา – บริเวณสะพาน คสล. หมูที่ 5
ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงาน กอสรางรางระบายน้ํารูปตัว U ขนาดปากราง
กวาง 0.80 เมตร ยาว 334.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 1,121,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,292,000 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภออมกอย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก
สูตลาดไดงาย
2) ลดมูลคาความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรระหวางขนสง ทําใหประชาชนมีรายไดมากยิ่งขึ้น
3) เพื่อใหสามารถนําผูบาดเจ็บ/ผูปวย ไปรับการรักษาไดอยางทันตอสถานการณ
4) เพื่อใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ ใชในการติดตอสื่อสาร ชวยเหลือกับประชาชนไดดียิ่งขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 10
เมตร สูง 2 – 4 เมตร ณ บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลอมกอย จํานวนไมนอยกวา 2,000 คน
5. ผลการดําเนินงาน
พื้นที่มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร สู ง 2 – 4 เมตร ณ บ า นตุ ง ลอย หมู ที่ 4 ตํ า บลอมก อ ย อํ า เภออมก อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ไวใชประโยชน จํานวน 1 แหง
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตนสัญญา 29 ธันวาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,280,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 12,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูที่ 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูที่ 8 ตําบลเหมืองแกว
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
งบประมาณ 610,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนทั่วไป และคนในพื้นที่ใชเสนทางไดโดยสะดวก
2) เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูที่ 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูที่ 8 ตําบลเหมืองแกว
อําเภอแม ริม จั งหวัดเชี ยงใหม วางท อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปและประชาชนในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูที่ 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูที่ 8 ตําบลเหมือง
แกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
6.ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางวันที่26 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 610,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
งบประมาณ 1,830,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมริม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใชเปนระบบสงน้ําในการเกษตรของเกษตรกร
2) เพื่อใชในการอุปโภค-บริโภค และใชในการเกษตร
3) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงที่เกิดขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูที่ 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,830,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาหลุก หมูที่ 4 เชื่อมบานทุงหมากหนุม หมูที่ 5
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
งบประมาณ 969,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนจะมีการคมนาคม และสัญจรไปมาระหวางหมูบานไดสะดวก
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใชในการคมนาคมระหวางหมูบาน บานทาหลุก หมูที่ 4 เชื่อมบานทุง
หมากหนุม หมูที่ 5 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูบานทาหลุก หมูที่ 4 บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่สามารถคมนาคมไดสะดวก
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 969,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม เจาะบอบาดาล บานแปลง 1 ซอย 3 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ทอกรุพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร
งบประมาณ 320,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเตา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน
3. แนวทางการดําเนินการ
เจาะบอบาดาล บานแปลง 1 ซอย 3 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ทอกรุพีวีซี ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนหมูที่ 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 320,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้ําบานหวยริน หมูที่ 6 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (เปลี่ยนจาก
โครงการ 29.21 ขุดลอกลําหวยแมทก บานแปลง 1 หมูที่ 2 ตําบลมืดกา เชื่อมบานแมทก หมูที่ 5 ตําบล
ดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 24,000 ลูกบาศกเมตร)
งบประมาณ 1,120,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเตา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรและการเลี้ยงสัตว
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดลอกสระเก็บน้ําบานหวยริน หมูที่6 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 35.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาณดินขุด 21519 ลบ.ม. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ วาที่รอยตรีบํารุง
เกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท 053-469066
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูบานหวยริน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่หมูบานหวยริน ไดรับความสะดวกในการใชน้ําเพื่อการเกษตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 30 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 28 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,120,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลอําเภอดอยเตา
งบประมาณ 880,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเตา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรและการเลี้ยงสัตว
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดลอกสระเก็บนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลอําเภอดอยเตา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุด 17655 ลบ.ม. เจาหนาที่ผูรับผิด ชอบ วาที่รอยตรีบํารุงเกีย รติ วินัยพานิ ช
หมายเลขโทรศัพท 053-469066
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่อําเภอดอยเตา
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนอําเภอ ไดรับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ 17 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 880,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้ําตามพระราชดําริ บานแปลง 8 หมูที่2 ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม ปริมาณดินไมนอยกวา 10050 ลูกบาศกเมตร
งบประมาณ 500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยเตา
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตรและการเลี้ยงสัตว
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เมื่อเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง
3. แนวทางการดําเนินการ
ขุดลอกสระเก็บน้ําตามพระราชดําริ บานแปลง8 หมูที่ 2 ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ปริมาณดินไมนอยกวา
10050 ลูกบาศกเมตร ขนาดกวาง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ วาที่รอยตรี
บํารุงเกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท 053-469066
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูบานแปลง8
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนในพื้นที่หมูบานแปลง8 ไดรับความสะดวกในการใชน้ําเพื่อการเกษตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ กอสรางพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําหวยแมอีด หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
งบประมาณ 211,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําหวยแมอีด หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และพื้นที่ใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถชวยแกไขการพังทลายของดิน และแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่หมูที่ 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 211,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------1. ขอมูลทั่วไป .
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางพนักกันตลิ่งพังแบบคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานตอกเข็มตัวไอ ขนาดกวาง 0.22 เมตร
ยาว 4.50 เมตร พรอมวางพื้นสําเร็จขนาด กวาง 0.35 เมตร ยาว 1.90 เมตร .
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค
ทําใหถนนที่ใชสัญจรไมทรุดตัว และเพื่อขยายพื้นที่ถนน
3. แนวทางการดําเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาคากอสราง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองแฝก และประชาชนในพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 7,500 คน

..

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีเสนทางสัญจรที่สะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดําเนินการ 2 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 821,796.46 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 178,203.54 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา บริเวณบานพิมุกต หมูที่ 3 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง
3) เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพื้นที่ใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเกิดขึ้นแกประชาชน
3. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทํา โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ําบริเวณหมูบานพิมุกต หมู 3 หมู
5 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันทราย
5. ผลการดําเนินงาน
ฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ําบริเวณหมูบานพิมุกต หมู 3 หมู 5 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง
5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และมีน้ําใชตลอดทั้งป
6. ระยะเวลาดําเนินการ 29 มีนาคม 2560– 28 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา บริเวณบานขาวแทน หมูที่ 3 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม พนังกันดิน กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง
3) เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพื้นที่ใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเกิดขึ้นแกประชาชน
3. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บบริเวณบานสันทรายหลวง หมู 3 ต.
สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันทรายหลวงและพื้นที่ใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
บริเวณบานขาวแทนมีฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตรเพื่อกักเก็บ
น้ําไวใชในฤดูแลง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอและกักเก็บน้ํา หมูที่ 4 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกักเก็บน้ําไวใชในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง
3) เพื่อใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพื้นที่ใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ใหเกิดขึ้นแกประชาชน
3. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บบริเวณสันทรายหลวง หมู 4 ต.สัน
ทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลสันทรายหลวงและพื้นที่ใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
บริเวณสันทรายหลวงมีฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร เพื่อกัก
เก็บน้ําไวใชในฤดูแลง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดบานโปง หมูที่ 2 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร
งบประมาณ 612,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปดทางระบายน้ํา น้ําทวมขังเปนเวลานาน
2) เพื่อปองกันความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย
3) เพื่อจัดระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 160.00 เมตร พรอมปดคอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเมตร 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 8.50 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการเกิดน้ําทวมขัง และราษฎรในพื้นที่บานโปง หมูที่ 2
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร
ยาว 160.00 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 ยาว 8.50
เมตร พรอมฝาตะแครงเหล็ก
6. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 516,800 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 95,200 บาท
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง หมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๒ ตําบลแมแฝก
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค
เพื่ อเป น การแก ป ญ หาการขาดแคลนน้ํ าใชใ นการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้น ที่แ ละเป น การเก็บ กัก น้ํ า
ในชวงฤดูฝน
๓. แนวทางการดําเนินการ
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง
หมู ที่ ๑ ถึ ง หมู ที่ ๒ จํ านวน๕ แห ง ตํ า บลแม แฝก อํ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ขนาดกว า ง๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร
๔. กลุมเปาหมาย
ราษฎรในพื้นที่ บานหนองมะจับ หมูที่ ๑ และบานโปง หมูที่ ๒
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
การกอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง หมูที่ ๑ ถึงหมูที่ ๒ตําบลแมแฝก
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ใชในการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่และเปนการเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝน
๖. ระยะเวลาดําเนินการ 12 ตุลาคม 2559 – 13 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา
0.10 ม. ยาว 215 ม. พรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 0.50 ม. จํานวน 717
ขุด พรอมปายโครงการ
งบประมาณ 217,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน
๓. แนวทางการดําเนินการ
การปรับปรุงภูมิทัศนการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การกอสรางเขื่องปองกันตลิ่งพังในลําน้ําแมปงและลํา
น้ําสาขาตางๆ และสรางสะพาน เพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๔. กลุมเปาหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ ปองกันและแกไขปญหาปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และพัฒนาแหลงน้ําใช
ประโยชนดานการเกษตร
๖. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 217,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

30. โครงการสร้างสานึกสาธารณะในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและแกไขปญหาการบริหารจัดการคลองแมขาแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสรางสํานึกสาธารณะใหแกประชาชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาคลองแม
ขาอยางเขมแข็ง
กิจกรรมที่ 3 ฟนฟูและสงเสริมธรรมาภิบาลแกชุมชนบริเวณคลองแมขา
กิจกรรมที่ 4 การบริหารโครงการฯ
งบประมาณ 1,541,100 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันการอนุรักษและฟนฟูคลองแมขาอยางตอเนื่อง และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาคลองแมขาเปนไปอยางบูรณาการจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี
สวนรวมของชุมชนและภาคประชาชน
3) เพื่อใหเกิดการฟนฟูและสงเสริมธรรมาภิบาลแกชุมชนบริเวณคลองแมขา
3. แนวทางการดําเนินการ
3.1 การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เมื่อโครงการแลวเสร็จ
๑) กรณีโครงการงบลงทุนที่เป นที่ดิน สิ่งก อสราง และครุภัณฑใหร ะบุหน วยงานของรั ฐและ/หรือองคกร
ปกครองสวนท องถิ่นในพื้นที่ ที่จะสงมอบให พรอมทั้งแนบหนังสื อขอรั บมอบพัสดุจากหนวยงานของรัฐและ/หรื อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
๒) กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรือ อื่นๆ ใหระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณองคความรูที่ไดรับ
และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯที่จะนําไปสูการตอยอดขยาย
ผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป
3.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ
สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาที่ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดําเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด การรายงานผลผานระบบติดตามผลแผนงานฯ
www.padme.go.th ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ชุมชนริมคลองแมขา ในเขตอําเภอแมริม อําเภอเมืองและอําเภอหางดง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพรอมในการรวมกันแกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาคลองแมขา และ
รวมกันติดตามผลการแกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาคลองแมขา
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6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 896,802.60 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 644,297.40 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและแกไขปญหาการบริหารจัดการคลองแมขาแบบบูรณาการ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสรางสํานึกสาธารณะใหแกประชาชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาคลองแมขาอยางเขมแข็ง

31. โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมีสวนรวมของชุมชน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน อปท.หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการขยะใหถูกหลักวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานทองถิ่นตนแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษสะอาดฉลองเชียงใหม 720 ป
กิจกรรมที่ 4 การสงเสริมการทีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนจากตนทางสูการเปนชุมชนนํารองตนแบบ
กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางขาวและซังขาวโพด เพื่อลดปริมาณวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรและเพิ่มทางเลือกในการจัดการอยางถูกวิธี
กิจกรรมที่ 7 สํารวจและจัดฐานขอมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ 8 การรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
กิจกรรมที่ 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 7,692,300 บาท (เจ็ดลานหกแสนเกาหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)
หนวยดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถหน ว ยงานองคกรปกครองสว นทองถิ่น ในการจัดการขยะมูล ฝอยเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ
2) เพื่อสรางเครือขายแนวรวมจากหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการคัดแยกขยะตนทาง
การจัดการของเสียเพื่อลดภาระและคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดโดยรวม
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมฯ และกําหนดแผนการดําเนินงาน
๒) ประสานงานพื้นที่เปาหมายในการดําเนินโครงการ ในพื้นที่
๓) ดําเนินงานที่ไดกําหนดไว
4. กลุมเปาหมาย
สวนราชการ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนตําบล/หมูบาน ในพื้นที่ ๒๕ อําเภอ จังหวัด
เชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ป ญ หามลภาวะที่ เ กิ ด จากขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ล ดลง รวมทั้ ง ค า ใช จ า ยในการกํ า จั ด ขยะของ
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง และประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 7,564,213 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 128,087 บาท
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน อปท. หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการขยะใหถูกหลักวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานทองถิ่นตนแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษสะอาดฉลองเชียงใหม 720ป

กิจกรรมที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนจากตนทางสูการเปนชุมชนนํารองตนแบบ
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กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย

กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางขาวและซังขาวโพดเพื่อลดปริมาณวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตรและเพิ่มทางเลือกในการจัดการอยางถูกวิธี

กิจกรรมที่ 7 สํารวจและจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมที่ 8 การรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
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กิจกรรมที่ 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม

32. โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน การวาง
ผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โล่ง
ทุกชนิด
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการผลักดันระบบขนสงมวลชนวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โลงทุกชนิด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โลงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โลง
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก
ควันไฟปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 7,748,100 บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ทองถิ่น และภาคประชาชน องคกรเครือขายตาง ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน
แกไขปญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และการงดเผาวัสดุเหลือจากการเกษตรการลดเชื้อเพลิงจากปา
ธรรมชาติผลัดใบ โดยการชิงเผา (Early Burning) การลดการเผาขยะในที่โลงทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
2) เพื่อลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม
๓) เพื่อเสริมสรางบรรยากาศของทองเที่ยว สรางโอกาสเพิ่มรายไดในการกระตุนเศรษฐกิจ
3. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โลงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
ขอ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพื้นที่ปา มาตรการ
การดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ปา (การชิงเผา) เพื่อแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปา
ของจังหวัดเชียงใหม
ขอ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทาง
ประชารัฐ
ขอ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรูความเขาใจและเตรียมความ
พรอม ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนและเครือขายภาคประชาชน ในการ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยงตอการเผาในที่โลงของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง
ขอ ๑.๔ กิจกรรมการทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวม ของราษฎร
ในพื้นที่เสี่ยง ๗ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
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ขอ ๑.๕ กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษหมอกควันระดับพื้นที่โดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชน และเครือขาย
ทสม. ในพื้นที่ ๒๕ อําเภอ
กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา
ขอ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณดับไฟปา เพื่อปองกันการเกิดไฟปาในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๓.๑ การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โลง
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก
ควันไฟปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ขอ ๕.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ขอ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมใน
การแกไขปญหามลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองบานแสนตอง ชั้น ๖
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
4. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพื่อเชียงใหมไรหมอกควัน
- สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปที่แลว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38%
- คา PM10 มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน ลดลงจากปที่แลว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71%
- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันที่ 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ
สูงสุด 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 60 (วันที่ 24 มี.ค.60)
- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทาผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี
- อากาศยานขึ้นลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน
- พื้นที่เผาไหมจากป 59 จานวน 1,412,399 ไร ลดลง จากบันทึกขอมูล ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2560 จํานวน 797,053 ไร
5. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
6. ผลการเบิกจายงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 3,268,100 บาท
7. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพื่อลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โลงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
ขอ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพื้นที่ปา มาตรการ
การดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ปา (การชิงเผา) เพื่อแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปา
ของจังหวัดเชียงใหม
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ขอ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปองกันไฟปาในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทาง
ประชารัฐ

ขอ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรูความเขาใจและเตรียมความ
พรอม ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนําชุมชนและเครือขายภาคประชาชน ในการ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยงตอการเผาในที่โลงของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง

ขอ ๑.๔ กิจกรรมการทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวม ของราษฎร
ในพื้นที่เสี่ยง ๗ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม
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ขอ ๑.๕ กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษหมอกควันระดับพื้นที่โดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและเครือขาย
ทสม. ในพื้นที่ ๒๕ อําเภอ

กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา
ขอ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณดับไฟปา เพื่อปองกันการเกิดไฟปาในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
ขอ ๓.๑ การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โลง
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กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก
ควันไฟปาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ขอ ๕.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ขอ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมใน
การแกไขปญหามลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองบานแสนตอง ชั้น ๖
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพื่อเชียงใหมไรหมอกควัน
- สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปที่แลว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38%
- คา PM10 มีจํานวนวันที่เกินคามาตรฐาน ลดลงจากปที่แลว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71%
- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันที่ 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ
สูงสุด 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 60 (วันที่ 24 มี.ค.60)
- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทาผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี
- อากาศยานขึ้นลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน
- พื้นที่เผาไหมจากป 59 จานวน 1,412,399 ไร ลดลง จากบันทึกขอมูล ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2560 จํานวน 797,053 ไร

33. โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลด
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและ
สร้างแนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากการ
บรรเทาสาธารณภัย
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการลด
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมคลินิกประชาสัมพันธเคลื่อนที่ สรางภูมิคุมกันสาธารณภัยแกประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
งบประมาณ 265,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
สวน
3) เพื่อใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยการจัดหนวยประชาสัมพันธในดานการบริหารจัดการสาธารณภัย ใหแกประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ทั้ง 25 อําเภอโดยในกิจกรรมประกอบไปดวย การจัดเจาหนาที่ใหความรูแนะนําในเรื่องสาธารณภัย การเตรียมตัว
และรับฟงปญหา และรับเรื่องรองทุกข เพื่อหาแนวทางชวยเหลือ
4. กลุมเปาหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม
2) ทีมกูชีพกูภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดรับความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย 25 ครั้ง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 265,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 1,298,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
สวน
3) เพื่อใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยพัฒนาศักยภาพทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (OTOS) เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่หนวยกูภัยหรือหนวยเผชิญเหตุทุกระดับใหมีความรูความสามารถและทักษะในการคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยจัดอบรมพัฒนาทีม OTOS ประจําตําบล จํานวน 20 ทีม ๆ ละ
10 คน
4. กลุมเปาหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม
2) ทีมกูชีพกูภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
จํานวนทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล จํานวน 20 ทีม
6. ระยะเวลาดําเนินการ พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,297,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 600 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

250

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
งบประมาณ 432,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
สวน
3) เพื่อใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการซักซอมความเขาใจในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (ภัยแผนดินไหว) ในพื้นที่
อําเภอจอมทองซอมแบบ TTX ดําเนินการในวันที่ 7 มีนาคม 60 ซอมแบบ FTX ดําเนินการในวันที่ 9 มีนาคม 60
เพื่อใหประชาชนและหนวยงานรับผิดชอบ เกิดความพรอมในการรับสถานการณ และเกิดเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน
และหาจุดออนของการปฏิบัติงาน จําเปนที่ตองมีการซักซอมความเขาใจในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
จังหวัด
4. กลุมเปาหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม
2) ทีมกูชีพกูภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ระดับความสําเร็จของการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม อยูในระดับดี
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนมีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 432,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมปลุกจิตสํานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา
งบประมาณ 348,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
สวน
3) เพื่อใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การสรางวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร ใหแกเยาวชน จํานวน 4 รุน รุน
ละ 150 คน เพื่อใหเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ไดมีวัฒนธรรมในการขับขี่อยางปลอดภัย โดยรูปแบบของกิจกรรม
สรางวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร
4. กลุมเปาหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม
2) ทีมกูชีพกูภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มีจํานวนเยาวชนที่ไดเขารวมโครงการปลุกจิตสํานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา 600 คน
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริม่ ดําเนินการ.เดือน พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 357,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 100 บาท

34. โครงการสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการ
ต่อภัยคุกคาม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝกอบรมเพื่อใหความรูและซักซอม
ความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
งบประมาณ ๓๖๗,๘00 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการโดยการฝกอบรม จํานวน 1 รุน ๆ ละ 150 คน เปนเวลา 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมภายในจังหวัด
เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน กํานัน แพทยประจําตําบล และอาสาสมัครดานความมั่นคงในพื้นที่
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาดา นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ( เดือนกุมภาพันธ 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๓๖๗,๘00 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม การสนับสนุนดานตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนําเขายาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดน ของอําเภอชายแดน ๕ อําเภอ
งบประมาณ 75,000 บาท
หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดํ า เนิ น การโดยสนั บ สนุ น เจ า หน า ที่ ป ระจํ า ด า นตรวจและจุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด การลั ก ลอบนํ า เข า ยาเสพติ ด
ของ 5 อําเภอชายแดน โดยสนับสนุนเปนคาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก อําเภอละ 15,000 บาท
4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ฝายความมั่นคง อส. ชรบ. ทหาร ตํารวจ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานดานความมั่นคง ภายใน
พื้นที่ 5 อําเภอชายแดน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาดา นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 75,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยจาง
ลูกจาง เพื่อการรวบรวมขอมูล การจัดทําแผนงาน/โครงการ การรายงานผลและการตรวจติดตาม
งบประมาณ 540,000 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
3. แนวทางการดําเนินการ
ดําเนินการโดยการจางบุคลากรที่มีความรู และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจดานความมั่นคง จํานวน 3 คน ๆ
ละ 15,000 บาท
4. กลุมเปาหมาย
ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาด า นความมั่ น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 540,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม การตรวจติดตามบริหารจัดการและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมูบานเพื่อสรางชุมชนชายแดนเขมแข็ง
งบประมาณ 52,800 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยการออกตรวจติดตามบริหารจัดการ และประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมูบาน 5 อําเภอชายแดน
4. กลุมเปาหมาย
อําเภอชายแดน 5 อําเภอ (อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอเวียงแหง และอําเภอเชียงดาว)
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาดา นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (มิถุนายน - สิงหาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 52,800 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม บูรณาการความรวมมือหนวยงานภาครัฐในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงโดยจัดฝกอบรม
เจาหนาที่ดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนรวมกัน
งบประมาณ ๓7๐,๐00 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางมั่นคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อําเภอชายแดน จํานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน)
4. กลุมเปาหมาย
เจ าหน า ที่ดา นความมั่ น คงในพื้ น ที่ ช ายแดน 5 อําเภอชายแดน (อํ าเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอฝาง
อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว)
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาดา นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน กรกฏาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๓7๐,๐00 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม
กิจกรรม สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตาม แนว
ชายแดน
งบประมาณ ๓๓0,๐00 บาท หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละ
พื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
การปฏิบัติงานกลุมพลังมวลชน ดานการขาว เพื่อปองกัน แกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่อําเภอชายแดน
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อําเภอชายแดน จํานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน)
4. กลุมเปาหมาย
กลุมพลังมวลชนดานการขาว เจาหนาที่ดานความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อําเภอชายแดน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการปอ งกั น และแกไ ขป ญ หาดา นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มี การแก ไขปญ หาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสว นทองถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน พฤศจิกายน 2559)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๓๓0,๐00 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

โครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก

36. โครงการสรางเครือขายหนวยงาน
สนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในการใหบริการแบบบูรณาการ :
One Stop Service Network for SMEs

258

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางเครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมในการใหบริการ
แบบบูรณาการ : One Stop Service Network for SMEs
งบประมาณ 500,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อสรางระบบบูรณาการความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs อยางเปนรูปธรรม
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค/ความสําคัญ และแนวทางการดําเนินโครงการใหผูบริหารและเจาหนาที่เครือขาย
หนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง (30 หนวยงาน/ 60 ราย)
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสรางความเขาใจรวมกันระหวางเครือขายหนวยงาน
สนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง (30 หนวยงาน/ 40 ราย)
3) การจัดเก็บขอมูลการใหบริการของหนวยงานเครือขายพรอมบันทึกขอมูลลงระบบ 30 หนวยงาน
4) จัดสัมมนาสรุปผลและกําหนดแนวทางการบูรณาการความชวยเหลือ SMEs อยางเปนรูปธรรมในระยะตอไป ให
ผู บ ริ ห ารและเจ า หน า ที่ เ ครื อ ข า ยหน ว ยงานสนั บ สนุ น SMEs ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน 1 ครั้ ง (30
หนวยงาน/ 60 ราย)
4. กลุมเปาหมาย
เครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) เครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม สามารถใหบริการผูประกอบการ SMEs แบบ
บูรณาการ (One Stop Service Network For SMEs)
2) ผูประกอบการสามารถเขาถึงบริการและการสนับสนุนชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชนจนทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จและสงผลตอตัวเลขเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมใหเติบโตมากขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 238,514 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 261,486 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

37. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ สงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณ 174,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
จังหวัดเชียงใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเสริมสรางใหบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
3) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดําเนินการทางวินัย ใหแกบุคลากรของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูรับผิดชอบดานการดําเนินการทางวินัย และดํารงตนเองใหรักษาวินัยอยางเครงครัด
3. แนวทางการดําเนินการ
โครงการส งเสริมประสิทธิ ภาพการพั ฒนาคุ ณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ ของจังหวัดเชีย งใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรภาครัฐดานการเพิ่มสมรรถนะองคการ หลักสูตร เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 งบประมาณ 87,000 บาท กลุมเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการภูมิภาค จํานวน 36 หนวยงานๆ ละ
2 คน รวมทั้งหมด 72 คน จัดอบรมในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ หองพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค
รีสอรท เชียงใหม
กิจกรรมที่ 2 อบรมบุคลากรภาครัฐดานการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานบุคลากร หลักสูตร วินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขาราชการ งบประมาณ 87,000 บาท กลุมเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานวินัยขาราชการของสวนราชการภูมิภาค จํานวน 36 หนวยงานๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 72 คน จัดอบรมใน
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ หองนพเกา ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่ของรัฐ (ประกอบดวย ขาราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว) สวนราชการ
สวนภูมิภาค 34 หนวยงาน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสามารถจัดระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิบัติราชการใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง บุคลากรของจังหวัดเชียงใหมที่รับผิดชอบดาน
2) การดําเนินการทางวินัย มีทักษะในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สามารถนําความรูความสามารถไปใชใหเกิด
ประโยชน ในการดําเนินการทางวินัยเพื่อใหเกิดมาตรฐาน ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม
6. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 และระหวางวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 174,000 บาท

38. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
(การประกวดผลการดําเนินงานกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
และระดับภาค)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-----------------------------

๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
งบประมาณ 1,349,500 บาท
หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางโปรดปราน ขําสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป
1) เพื่อชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ
2) เพื่อใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรม
ที่ดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให
เขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
3.1 การนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)
- จางเหมาจัดทําการประชาสัมพันธโครงการ TO BE NUMBER ONE
- จางเหมาจัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)
- การนําเสนอนิทรรศการของเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 10 ชมรม
- จางเหมาทําบอรดนิทรรศการการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายชมรมฯ สูการเรียนรู (รอบประเทศ)
3.3 การนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบประเทศ)
- จางเหมาการนําเสนอการแสดงบนเวที
- จางเหมาการนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และการทําเชียร
- จางเหมาการนําเสนอนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE
4. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดําเนินงาน
- เกิดกิจกรรมที่สรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
- เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ
- มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจากหนวยงาน
และองคกรในพื้นที่

261

- เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัด
- จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80
- จํานวนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย
- จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม
- จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เขารวมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 670,520 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 670,520 บาท

39. โครงการต้นกล้าคุณธรรม นาสังคม
จิตสาธารณะ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการตนกลาคุณธรรมนําสังคมจิตสาธารณะ
กิจกรรม กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อปฏิบัติธรรม ฝกภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และถวายเปนพุทธบูชา
๒) เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีในการอยูกันในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคม
๓) เพื่อใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุงใหมีจิตสาธารณะ
๔) เพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ เปนการจัดใหมีการฝกอบรมวิปสสนา
กัมมัฏฐานสูตร ตามหลักสูตรเนื้อหาวิชาประกอบดวย หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวมหา
สติปฏฐานสูตร มหาสติปฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อานิสงสการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตอการ
ดํารงชีวิต เครื่องขวางกั้นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีในการอยูกันในสังคมและมีจิตใจเกื้อกูล
เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาจิตใจของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐใหเปนผูที่จิตใจที่ดีงาม รวมทั้งมี
จิตสํานึกที่ดีตอการใหบริการประชาชน โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๕ วัน ๔ คืน
๔. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น และลูกจางของหนวยงานภาครัฐ จํานวน
๑๕๐ คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐที่ผานการอบรมสามารถนําความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการฝกสมาธิไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และเปนผูที่สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ซึ่งจะชวยใหสังคมไทยมี ความเขมแข็ง คนที่อยูในสังคมมีความสุข และสามารถ
ปรับตัวเขาสูการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
1) รุนที่ ๑ วันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
2) รุนที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปางิ้ว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการตนกลาคุณธรรมนําสังคมจิตสาธารณะ
กิจกรรม กิจกรรมตนกลาคุณธรรม หนึ่งใจใหธรรม
งบประมาณ ๘๙๑,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อปลูกฝงหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเปนหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยมุงใหมีความรูคูคุณธรรมและ/ หรือมีคุณธรรมนําความรู
๒) เพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรมเปน เครื่องนําทาง
พรอมทั้งสงเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผูนําและจิตสํานึกในการรับใชเพื่อมนุษย ตั้งแตเยาววัย
๓) เพื่อจัดประสบการณใหเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียนรูหลักพุทธธรรมนําชีวิต เจริญสมาธิจิต พัฒนา
ความคิดสติปญญาสําหรับเปนภูมิคุมกันใหดําเนินชีวิตอยางไมประมาทขาดสติ และฝกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถี
ไทย
๓. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมตนกลาคุณธรรม หนึ่งใจใหธรรม เปนการจัดฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนผาน
กิจกรรมศึกษาเรียนรูหลักพระพุทธศาสนา เพื่อเปนการปลูกฝงหลักศีลธรรมในจิตใจของเด็กและเยาวชนใหเปนผูที่มี
จิตใจที่ดีงาม มีสติในการดําเนินชีวิต และเปนคนดีของสังคม โดยดําเนินการจัดการอบรม จํานวน ๔ รุน ๆ ละ
๒๐๐ คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๓ วัน ๒ คืน
๔. กลุมเปาหมาย
เด็กและเยาวชน จํานวน ๗๕๐ คน
๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เด็กและเยาวชนที่ผานการอบรมเปนผูที่มีทักษะในการดําเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเปนเครื่องนําทาง รวมทั้ง
สามารถนําวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได ซึ่งจะชวย
ใหเกิดภูมิคุมกันทางดานจิตใจแกเด็กและเยาวชน และทําใหเด็กและเยาวชนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
1) รุนที่ ๑ วันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปญญาวุธาราม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
2) รุนที่ ๒ วันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดเหลาปาตาล อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
3) รุนที่ ๓ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปางิ้ว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
4) รุนที่ ๔ วันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน ๘๙๑,๐๐๐ บาท
8. ภาพถายดําเนินโครงการ

40. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะ
กล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1
บ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
---------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานปางมะกลวย หมูที่ 2 บานปายางหนาด
หมูที่ 1 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอหมูที่ 1 บานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานปางมะกลวย หมูที่ 2 บานปายางหนาด
หมูที่ 1 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอหมูที่ 1 บานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 3,533,900 บาท
หนวยดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแมแตง
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชน นักเรียน นักทองเที่ยวและราษฎรทั่วไปมีถนนในการสัญจรไปมาไดงายขึ้น
2) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการคมนาคมดีขึ้น
3) เพื่อใหมีความปลอดภัยของนักเรียน ประชาชน และทองเที่ยวทั่วไป
3. แนวทางการดําเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team)
1
นําเสนอโครงการและขออนุมัติ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป
2
ประชุมประชาชนในหมูบาน
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปาแป
3
ดําเนินการกอสราง
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป
4
ติดตามประเมินผล
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป
วิธีการดําเนินงาน
 ดําเนินการเอง
 จางเหมา
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในหมูที่ 1 บานปายางหนาด ,หมูที่ 2 บานปางมะกลวย ตําบลปาแป อําเภอแมแตง เชื่อมตอ บานแม
เลย ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562
ป 2563
แผน
แผน
แผน (ผล)* แผน
แผน
-ตัวชี้วัด
ถนน 1 สาย
100 %
ผลลัพธ ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไมนอยกวา 5,600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลปาแป จํานวน 1 สาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มดําเนินการ 22 มีนาคม 2561 – วันที่ดําเนินการแลวเสร็จ 4 มิถุนายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,650,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 883,900 บาท
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
โครงการฯ จะดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

41. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมน้าแม่หยอด สายทางบ้านนาฮ่องใต้
หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่งริมน้ําแมหยอด สายทางบานนาฮองใต หมูที่ 10 ตําบลแมศึก
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมแจม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อปองกันความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชนในพื้นที่
2) เพื่อสรางและปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการคาการลงทุนที่มีมูลคาเพิ่มสูงและเชื่อมโยงธุรกิจในชุมชนและทองถิ่น
3) เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมา
4) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
พื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
จางเหมาซอมแซมเขื่อนปองกันตลิ่งริมน้ําแมแมหยอด สายทางบานนาฮองใต หมูที่ 10 ตําบลแมศึก อําเภอ
แมแจม จังหวัดเชียงใหม กวาง 10.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ราษฎรผูใชเสนทาง ตําบลแมศึกและตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนและนักทองเที่ยวมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๑๐๕,๐๐๐ บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

โครงการเงินเหลือจ่าย

1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
งบประมาณ 9,350,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สรางแกนนําการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดานการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน)
2) พัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวตามแผนการพัฒนาของหมูบาน
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
4) การจัดแสดงเปดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
5) ติดตามประเมินผล
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ
4. กลุมเปาหมาย
ผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จํานวนที่เพิ่มขึ้นของภูมิปญญาและแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาและเผยแพรสูสากล
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในป 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 4,872,800 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 4,477,200 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการตลาด
สินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ สงเสริมและพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป
กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพื่อบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,200,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือเกษตรกรและรวมกันแกไขปญหาสินคาเกษตรทั้งดานการผลิตและการตลาด
2) เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร/กลุมเกษตรกร แปรรูป/จางแปรรูปสินคาเกษตร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ตรงตามความตองการของตลาดปลายทาง
3) เพื่อเปนการแกไขปญหาดานปริมาณ ราคา และคุณภาพของผลผลิตที่ยั่งยืน และเปนการสรางความสมดุล
ใหแกภาคการเกษตร
4) เพื่อบริหารจัดการสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมใหประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรดานการตลาดและการผลิตในการวางแผนและบริหารจัดการสินคาเกษตรที่เชื่อมโยงกันทั้งในภาค
เกษตรกร/กลุมเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตร และกลุมผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางดําเนินการ
3.1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกษตรกร / กลุมเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร
เพื่อรับทราบแนวทางการแปรรูปผลผลิตลําไย ลิ้นจี่ และรับฟงขอคิดเห็นจากเกษตรกร จํานวน 1 ครั้ง
2) กิจกรรมการเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป /การออกรานจําหนายสินคาเทศกาลตาง ๆ
3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพื่อรณรงคการบริโภคสินคาเกษตรแปรรูป
4) กิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ (ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาแกสินคาเกษตรแปรรูป)
5) การติดตามและประเมินผล
3.2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร
1) บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผูนําเกษตรกรเพื่อแนะนําสงเสริม ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทน และรับ
ฟงขอคิดเห็นจากเกษตรกร จํานวน 1 ครั้ง
3) ประชุมเชื่อมโยงตลาดระหวางกลุมเกษตรกรกับกลุมผูรับซื้อเปาหมายผานการทําสัญญาขอตกลง จํานวน 1 ครั้ง
4) ประสานดําเนินงานกิจกรรมที่กําหนด
5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพื่อบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม
1) การสํารวจจัดเก็บขอมูลผูประกอบการคาขาว , โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาวและหางสรรพสินคา
ที่มีการจําหนายขาวสาร
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- ประชุมวางแผนการดําเนินงานแกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเอกสารสํารวจเชิงพื้นที่และขอมูลวิถี
ตลาดขาว ตามโครงการฯ พรอมทั้งขอมูลผูบริโภคประเภทองคกร ธุรกิจ สถาบันการศึกษา และกลุม
ตัวอยางผูบริโภคในครัวเรือน
- ประสานหนวยงานในระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการสํารวจขอมูลและจัดทําขอมูล GPS ผูป ระกอบการคา
ขาวที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489 ซึ่งมี สถานประกอบการตั้งอยูใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อขอความรวมมือกับเจาหนาที่ในการสํารวจขอมูลวิถีตลาดขาว และการจัดทํา
แผนที่ ขอมูล GPS และแจงผูประกอบการคาขาว จังหวัดเชียงใหม ใหความรวมมือในการดําเนินการ
สํารวจขอมูลและจัดจางทําแบบสํารวจขอมูลความตองการกลุมผูบริโภคในจังหวัด
2) จัดทําขอมูลผูประกอบการคาขาวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกลุมเปาหมาย
- รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของดานการจัดทําแผนที่ และสงมอบขอมูลใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลโซนนิ่งขาวจังหวัดเชียงใหม
3) จัดทําขอมูลความตองการสินคาขาวของกลุมผูบริโภคเปาหมาย
- จัดประชุมเชื่อมโยงทางการคาระหวางเกษตรกร ผูประกอบการคาขาว และกลุมผูบริโภค ทั้งในสวน
หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว และองคกรธุรกิจที่เกี่ยวของ
4) สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฯ
4. กลุมเปาหมาย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ ที่รับซื้อผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดใกลเคียง
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป
๑) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และสนับสนุนการจัดทําบรรจุภณ
ั ฑ
- สํานักงานฯ ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ผูเขารวมประชุม ๑๑๓ คน
- ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อรณรงคการบริโภคสินคาเกษตร ผานสื่อตาง ๆ เชน
แผนพับ สถานีโทรทัศน LC CEBLE TV สถานีวิทยุ HUG FM 97.5 Mhz และจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
- ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการจํานวน 9 ราย เพื่อผลิตบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาแลว
พรอมทั้งสงเสริมการประชาสัมพันธ
๒) กิจกรรมเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป เปาหมาย ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป โดยนําผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูปเขารวมงาน THAIFEX ๒๐๑๗ – World of Food Asia ระหวาง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๔
มิถุนายน ๒๕๖๐ มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๔ ราย มูลคาการขายในงานรวม ๙๒,๒๕๐บาท และ
มูลคาที่คาดวาจะเกิดการซื้อขาย จากการเจรจาธุรกิจรวม ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป โดยนําผูประกอบการสินคาเกษตร
จํานวน 2 ราย เขารวมงาน “Lanna Handicraft & Business Matching 2017” วันที่ 21 – 27
สิงหาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี รวมมูลคาการจําหนาย รวม 83,817 บาท
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5.2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและ สํานักงานเกษตร
อําเภอไชยปราการ ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินคาเกษตรลําไย ระหวางกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยแปลง
ใหญ กับองคการตลาดมหาดไทย (อต) และ ริมปงซุปเปอรมารเก็ต ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลแมทะลบ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน ที่ประชุมไดมีการหารือแนวทาง
ขอตกลงที่จะทําสัญญาซื้อขาย ซึ่งชวงนี้ผลผลิตยังไมออกสูตลาด ทั้งสองฝาย ไดมีการนัดหมายมาดู
ผลผลิตพรอมกําหนดปริมาณและราคาซื้อขายกอนมีการทําสัญญาขอตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิต
ตอไป
2) สํานักงานฯ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผูนําเกษตรกรเพื่อแนะนําสงเสริมปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทดแทน และรับขอคิดเห็นจากเกษตรกร ระหวางวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 จํานวน
150 คน/วัน รวม 300 คน ซึ่งปลูกพืชหลัก จํานวน 4 ชนิด ไดแก ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย
และมะมวง
5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพื่อบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม
1) ดําเนินการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลผูประกอบการคาขาว , โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว และหางสรรพสินคา ที่มีการจําหนายขาวสาร จัดทําขอมูล
ผูประกอบการคาขาวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกลุมเปาหมาย และจัดทําขอมูลความ
ตองการสินคาขาวของกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยเชื่อมโยงทางการคาระหวางเกษตรกร ผูประกอบการ
คาขาว และกลุมผูบริโภค ทั้งในสวนหางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว และองคกร
ธุรกิจที่เกี่ยวของ
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 23 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 987,286 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 212,714 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

3. โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหมสูสากล
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ สงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล
กิจกรรมหลัก การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
งบประมาณ 2,200,000 บาท หนวยดําเนินการ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสรางเครือขายการคา ความรวมมือ และสงเสริมความเขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ
คุณภาพ มาตรฐานสากลธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อกระตุนการสรางนวัตกรรม ตลอดจนสรางสินคาและบริการในลักษณะ Creative ของธุรกิจบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม
3) เพื่อสงเสริมการตลาด เผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมและเพิ่มมูลคาการคาธุรกิจ
บริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางดําเนินการ
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ
1) จัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง
2) การเชื่อมโยงตลาด จํานวน 1 ครั้ง
- การเชื่อมโยงตลาดสินคา/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพในประเทศ เชน
กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดในเขตปริมณฑล และหรือภาคใต
3) การบริหารจัดการ
4. กลุมเปาหมาย
ผูป ระกอบธุรกิจบริการทางการแพทย ทันตกรรม บริการสปานวดแผนไทย สมุนไพร และอาหาร-เสริมสุขภาพ
ในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 กิจกรรมประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการจัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหวางวันที่
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูเขารวมประชุมฯ ดังนี้
1) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๒๕๘ คน (ชาวไทย ๑๐๘ คน ชาวตางประเทศ ๑๕๐ คน)
2) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๕๔๙ คน (ชาวไทย ๓๘๗ คน ชาวตางประเทศ ๑๖๒ คน)
การจัดแสดงสินคาการสาธิตและบริการดานสุขภาพ ระหวางวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการ การแสดง สาธิต ธุรกิจบริการสุขภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย
จํานวน ๕๑ บูธ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งไดรับความ
สนใจ เปนอยางมาก และสรางรายไดรวม ๑,๓๕๐,๔๗๙ บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหมื่นบาทสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาท
ถวน)
ภายในงานยังมีการใหคําปรึกษาจาก Dr. Mizoo Akira M.D. Medical Director of the Tokyo Shinjuku
Medical Center มาใหคําปรึกษาในผูปวยสูงอายุ การดูแลสุขภาพ และการสาธิต การทายาหมองสมุนไพร ยาดม
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สมุนไพร การทําลูกประคบ การสอนการกดจุดแกปวดเมื่อยเบื้องตน และนิทรรศการใหความรูทางดานสมุนไพร และ
การปลูกผักปลอดสารพิษ จากชมรมมังสวิรัติจังหวัดเชียงใหม การเตนลีลาสเพื่อสุขภาพจากสมาคมโรงเรียนดนตรี
จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม ยังมาใหความรู แจกเอกสารการดูแลรักษาสุขภาพ
และการตรวจเบาหวาน ความดัน เบื้องตน เพื่อใหเปนประโยชนตอผูที่มารวมงาน และเยี่ยมชม นิทรรศการ ในงานยัง
มีการใหบริการนวดเพื่อสุขภาพ จากชมรมนวดไทยจังหวัดเชียงใหมมาใหบริการนวดตัว นวดเทา และนวดประคบ
แกโรคพื้นฐานตาง ๆ เชน นิ้วล็อค ปวดเมื่อยจากการทํางานหนัก เดินระยะทางไกล หรือผูสูงอายุ ที่น้ําหนักมาก เดิน
แลวปวดขอ ก็สามารถแวะมารับบริการไดที่บูธนิทรรศการของการจัดงานใน ครั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการธุรกิจ
บริการสุขภาพเชียงใหมครั้งที่ ๑๐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดวางไวทุกประการ
กลาวคือ มีการสรางเครือขายความรวมมือ และสงเสริมความ เขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และกระตุนใหสรางนวัตกรรมในลักษณะ Creative และการบรรลุวัตถุประสงคดานสงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธของธุรกิจบริการสุขภาพตอกลุมเปาหมายทั้งในและตางประเทศที่เขารวมประชุมและเพิ่ม
มูลคาการคาใหกับธุรกิจบริการ สุขภาพของจังหวัดเชียงใหมทั้งจากการจัดงานในครั้งนี้ และในอนาคตผานเครือขาย
ความรวมมือที่ไดลงนามรวมกันไวตอไป
5.2 กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินคา/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ
สํานักงานฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ศูนยการคาจังซีลอน
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายใตชื่องาน "สปาดี วิถีลานนา@ภูเก็ต” ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
เชิงรุก เพื่อสงเสริมการตลาด สรางเครือขายการคา ความรวมมือ และสงเสริม ความเขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ
รวมทั้งเปนโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธศักยภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม ใหเกิดการ
รับรูในวงกวาง สงผลใหเกิดมูลคาเพิ่มกับธุรกิจบริการสุขภาพ โดยนําผูป ระกอบการธุรกิจการบริการทางการแพทย
ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจสปา สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ ผลิตภัณฑที่ใชในสปา การแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือกระดับแนวหนาของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ราย รวมแสดงจัดแสดงทั้งดานสินคาและบริการ และจัดให
มีกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจสปากับผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต ตลอดการจัดงาน มุงใหเกิด
การขยายตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 2,020,951 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 179,049 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการบริการใหโดดเดนและรองรับการพํานักระยะยาว 1.1 การ พัฒนาคุณภาพ
การบริการนวดไทย
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยงานดําเนินการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาทักษะความรูความสามารถของบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมใหมีความเปนมืออาชีพ
3. แนวทางดําเนินการ
ฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงาน สาขาครูนวดตนแบบ ระยะเวลาฝก 30 ชั่วโมง, สาขานวดไทยเพื่อ
สุขภาพ ระยะเวลาฝก 150 ชั่วโมง สาขาภาษาจีนสําหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1 ระยะเวลาฝก 30
ชั่วโมง และผลิตสื่อสงเสริมภาพลักษณการนวดไทยและสปาในรูปแบบตาง ๆ
4. กลุมเปาหมาย
แรงงานในธุรกิจบริการสุขภาพ สปา นวดแผนไทย สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
1) การอบรมครูนวดตนแบบ เปาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน เขาฝก 30 คน จบฝก 30 คน ผูจ บฝกสามารถ
นําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ 100
2) การอบรมนวดแผนไทย เปาหมาย 120 คน ผลการดําเนินงาน เขาฝก 131 คน จบฝก 129 คน ผูจบฝก
สามารถนําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ 98.47
3) การพัฒนาดานการบริการและการสื่อสารภาษาตางประเทศสําหรับพนักงานนวดไทย เปาหมาย 50 คน ผล
การดําเนินงาน เขาฝก 50 คน จบฝก 45 คน ผูจบฝกสามารถนําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ
90.00
4) การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมภาพลักษณการนวดไทยและสปา แบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังนี้
- การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณ ในงาน Lanna Expo 2017 ออกแบบและจัดทํา
บูธใหเปนสถานที่จําลองเสมือนจริงของสถานประกอบกิจการนวดไทยและสปา ,ออกแบบและตกแตงพื้นที่
สําหรับกิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน แนะแนวการฝกอาชีพดานบริการสุขภาพ
- การจัดงานการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผูสําเร็จการฝกอบรมภายใตโครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัด
เชียงใหมสูสากล ป 2560
6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 เมษายน – 12 มิถุนายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจาย 984,009 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 15,991 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญากลุม ชาติพันธสูสากลและพื้นที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญากลุมชาติพันธุสูสากลและพื้นที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุมชนเผาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๒) เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวติ โดยการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหแกกลุมชนเผา
๓) เพื่อสงเสริมอัตลักษณทางวัฒนธรรมกลุมชนเผา
๔) สรางภูมิคุมกันเรื่องอบายมุขแกกลุมชนเผา
3. แนวทางการดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑชาวเขา)
4. กลุมเปาหมาย
กลุมชาติพันธุชนเผา ชาติพันธุบนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบในภาคเหนือตอนบน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) แผนการจัดการทองเที่ยวระดับชุมชน จํานวน ๕ ชุมชน
2) คณะทํางานบริหารจัดการชุมชน
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 2,300,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 2,300,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

5. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ
เขาสูประชาคมอาเซียน
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรม การบมเพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ
งบประมาณ 1,788,000 บาท
หนวยงานดําเนินการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหแรงงานมีคุณภาพพรอมจะรองรับการแขงขันกับแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนและเพื่อพัฒนาทักษะ
ฝมือแรงงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว พรอมทั้ง
บรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูกลางทองเที่ยว
3. แนวทางดําเนินการ
3.1 กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงาน ระยะเวลาฝก 90 ชั่วโมง จํานวน 3 หลักสูตร และระยะเวลา
ฝก 30 ชั่วโมง จํานวน 2 หลักสูตร รวม 9 รุน รวมทั้งสิ้น 180 คน ดังนี้
1) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย (90 ชั่วโมง)
จํานวน 2 รุน รวม 40 คน
2) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารนานาชาติ (90 ชั่วโมง)
จํานวน 2 รุน รวม 40 คน
3) หลักสูตรพนักงานเบเกอรี่ (90 ชั่วโมง)
จํานวน 2 รุน รวม 40 คน
4) หลักสูตรชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
จํานวน 2 รุน รวม 40 คน
5) หลักสูตรชางเครื่องปรับอากาศบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
จํานวน 1 รุน รวม 20 คน
3.2 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 2 สาขา รวม 3 รุน จํานวน 60 คน
4. กลุมเปาหมาย
แรงงานใหม/ผูวางงาน/ผูตองการเปลี่ยนอาชีพ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
5.1 กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน
ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 5 หลักสูตร 9 รุน รวมผูเขารับการฝก 206 คน จบ
ฝก 193 คน ผูผานคิดเปนรอยละ 93.69 โดยแรงงานที่ไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานมีความ พึงพอใจ คิดเปน
รอยละ 93.93
5.2 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 2 สาขา รวม 3 รุน รวมผูเขารับการทดสอบ
จํานวน 60 คน ผานการทดสอบ จํานวน 55 คน ผูผานคิดเปนรอยละ 91.67 โดยแรงงานที่ไดรับการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.56
6. ระยะเวลาดําเนินการ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
7. ผลบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,679,552.60 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 108,447.40 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

6. โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสู
สังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยาง
มีคุณภาพ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) พัฒนาผูสูงอายุใหมีความพรอมและสามารถใชชีวิตในวัยผูสูงอายุไดอยางมีความสุข
๒) เตรียมความพรอมผูที่กําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุใหเกิดความตระหนักและสามารถเขาสูวัยผูสูงอายุไดอยางมี
คุณภาพ
๓) สรางความตระหนักแกครอบครัวและชุมชนในการรวมกันดูแลผูสูงอายุ
๔) สรางความตระหนักเกี่ยวกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุแกครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อใหครอบครัวมีบทบาท
มากขึ้นในการดูแลผูสูงอายุ
๕) กระตุนใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุรวมกัน รวมทั้งสรางสังคมเมือง
เชียงใหมใหเปนสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ
3. แนวทางการดําเนินงาน
สถานที่ดําเนินโครงการ ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม
4.กลุมเปาหมาย
๑) ผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๐๐๐ คน
๒) ครอบครัวที่มีผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๐๐๐ ครอบครัว
๓) เครือขายดานผูสูงอายุ จํานวน ๑,๒๐๐ เครือขาย
๔) ผูที่กําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุ อายุตั้งแต ๕๐-๕๕ ป จํานวน ๕๐๐ คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) ปญหาสังคมในผูสูงอายุลดลง
6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 3,846,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 153,900 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

7. โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
จากของเหลือใชหรือของเสียแกทกุ ภาคสวน
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใชหรือของเสียแกทุกภาคสวน
กิจกรรม สงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตวระดับครัวเรือน
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท 0 5311 2034
ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส 0 5311 2033
2. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป
1) เพื่อลดคาใชจายของครัวเรือนดวยการใชเศษอาหาร มูลสัตว หรือขยะอินทรีย ผลิตแกสชีวภาพใชภายในครัวเรือน
2) เพื่อถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพและการนําไปใช
3) เพื่อลดปญหาดานมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเนาของเศษอาหารและมูลสัตว
4) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ
3. แนวทางการดําเนินการ
ติดตั้งบอแกสชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 150 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน 150 ราย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ติดตั้งบอแกสชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 150 แหง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อลดคาใชจายในการใชแกส
หุงตมหรือคาใชเชื้อเพลิงในครัวเรือน ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสําหรับการเกษตรลงไดปุยอินทรียจากการหมักมูล
สัตวไปใชกับแปลงพืชผักหรือใชกับพื้นที่เกษตรอื่น ๆ ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นในรายที่ไมเคยซื้อหรือไมเคยใชปุยเคมี
ความเปนอยูของครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตวดีขึ้นพื้นที่ดําเนินงานรายละเอียดดังเอกสารแนบ
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ 2560 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย จํานวนเงิน 1,847,510.50 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 152,489.50 บาท

8. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
งบประมาณ 630,000 บาท
หนวยดําเนินงาน 1. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม.
2. ที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม
2) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร
3) เพื่อสรางการพัฒนาเครือขายในการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใชกฎหมายจราจรใหมีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยใหมีการดําเนินการรวมกันของหนวยงานระดับจังหวัด และทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและระงับการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ดาน เพื่อใหการบริหารจัดการที่เปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการปฏิ บั ติ งานร วมกันหลายหน วยงานที่เกี่ยวข องจากทุ กภาคสวน เพื่อให สามารถบริหารจั ดการได อย างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานของศู น ย อํ านวยการความปลอดภั ย ทางถนนระดั บ จั งหวั ด และศู น ย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ จํานวน 25 อําเภอ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนผูใชรถใชถนน 25 อําเภอ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม และเครือขายอาสาสมัครในเรื่องปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
อัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม ลดลง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - -30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 630,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

9. โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 5,350,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อควบคุมและลดปญหายาเสพติดใหมีความตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ป 2560
2) เพื่อเสริมสรางความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่การแพรระบาดของยาเสพติดในเกณฑสูง ให
ประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจตอการดําเนินการลดและควบคุมปญหายาเสพติดของจังหวัด
3. แนวทางการดําเนินการ
3.1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด (Potential Demand)
3.1.1 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน โดยชุดประชารัฐตํ าบลร วมกั บคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ดําเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน ไดแก การสืบสภาพชุมชน พบปะแกนนํา
ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน (ประชาคมครั้งที่ 1) รณรงคเพื่อประชาสัมพันธ คัดแยกผูมีพฤติกรรมเกี่ยวของ
กับยาเสพติด (ประชาคมครั้งที่ 2) แกไขปญหาแบบบูรณาการ การรับรองครัวเรือน (ประชาคมครั้งที่ 3) ใช
มาตรการทางสังคม และรักษาสถานะความเขมแข็ง ใน 2,029 หมูบาน/ชุมชน (25 อําเภอ)
3.1.2 การจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนดวยการกระตุนผานการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560) ระดับ
จังหวัดและอําเภอ
3.1.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝาระวังความประพฤติ
นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงตางๆ
3.2 การแกไขปญหาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)
3.2.1 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ และการประสานการดูแล ชวยเหลือผูผาน
การบําบัดฟนฟู โดยการซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ศป.ปส.ง
อําเภอและหนวยงานในพื้นที่ จํานวน 32,000 ชุด
3.3 การบริหารจัดการ (Management)
3.3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการ
จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลไกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบาน/
ชุมชน ใหเขาใจ ในบทบาทหนาที่ และแนวทางปฏิบัติตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน เพื่อเสริมสราง
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง รวมทั้ง ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2561
(2) การติดตามประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 25 อําเภอ โดยการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2561
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(3) การประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการจัดแถลงขาวผลการ
ดําเนินงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธ รวมทั้ง ผลิตสื่อรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ
(4) การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(5) เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยอํานวยการ บริหารจัดการ และดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
(6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ในการ
อํานวยการ บริหารจัดการ และรายงานผลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณใหเปนไปตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กําหนด
4. กลุมเปาหมาย
ประชากรจังหวัดเชียงใหม จํานวนประมาณ 1,686,696 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) สามารถลดและควบคุมปญหายาเสพติดไดมากกวาปที่ผานมา
2) ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้นกวาปที่ผานมา
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
6. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนกุมภาพันธ – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 5,350,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
8.1 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน โดยชุดประชารัฐตําบลรวมกับคณะกรรมการหมูบาน/
ชุมชนเขมแข็ง ดําเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน

8.2 การจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอําเภอ
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8.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝาระวังความประพฤติ นักเรียน/
นักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงตางๆ

8.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ และการประสานการดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟนฟู โดยการซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอและหนวยงานในพื้นที่ จํานวน 32,000 ชุด

8.5 โครงการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ป 2561

10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน ทุกรูปแบบ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปพืชผลเกษตรดวยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย
งบประมาณ 1,070,600 บาท
หนวยงานดําเนินการ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หมายเลขโทรศัพท 0 5311 2034 ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส 0 5311 2033
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อเปนการประหยัดคาใชจายดานพลังงานในการอบแหงพืชผลทางการเกษตร
2) เพื่อสรางองคความรูในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3) เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับพืชผลทางการเกษตร และไดผลผลิตที่ปลอดสารปนเปอน
4) เพื่อสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
3. แนวทางการดําเนินการ
ติดตั้งระบบอบแหงแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พื้นที่ใชงานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31
ตารางเมตร จํานวน 6 ชุด ใหกับกลุมเกษตรกร/อปท.พรอมอบรมใหความรู ในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 4 แหง ดังนี้
1) องคการบริหารสวนตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 ชุด
2) เทศบาลตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 2 ชุด
3) องคการบริหารสวนตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ชุด
4) เทศบาลตําบลแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 2 ชุด
รวมทั้งสิ้น จํานวน 6 ชุด
4. กลุมเปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและชี้วัดของโครงการ
ติดตั้งระบบอบแหงแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พื้นที่ใชงานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31
ตารางเมตร จํานวน 6 ชุด เกษตรกรสามารถใชอบผลผลิตไดตามตัวชี้วัด
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 902,440 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 168,160 บาท
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

11. โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉิน
จังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสมนการดําเนินงานของภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม จัดซื้อรถพยาบาลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,490,๐๐๐ บาท
หนวยดําเนินการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ
๑. รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๒. นายวรัญู จํานงประสาทพร ตําแหนง รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๓. นายธรณี กายี ตําแหนง หัวหนาสํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม
๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตําแหนง หัวหนากลุมงานพัฒนารูปแบบบริการ
หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ตอ๔๐๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ems.cm401@gmail.com
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ วัตถุประสงคของโครงการ
๒.๑.๑ วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่ อ ให ห น ว ยกู ชี พ กู ภั ย ในจัง หวัด เชี ย งใหม และหน ว ยงานในสัง กัดสํ านั กงานสาธารณสุข จัง หวั ด
เชียงใหม เครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับตําบลและระดับอําเภอมีความพรอมในการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ มีการเตรียมการและมีการดําเนินการเพื่อเตรียมพรอม ใน
การระดมสรรพกําลังทางการแพทยและการสาธารณสุขใหสามารถจัดการกับภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินใหกับ
ประชาชนและนักทองเที่ยวและเตรียมความพรอมรับสาธารณภัยไดในสภาวะที่เกิดภัยขึ้นจริง โดยมีหนวย
กูชีพกูภัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถใหการชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม
ณ จุดเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อขยายหนวยกูชีพกูภัยในระดับตําบลที่เปนพื้นที่หางไกลและเปนแหลงทองเที่ยวใหมีความ
พรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินกับประชาชนและนักทองเที่ยวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสา
ธารณภัยตางๆ
๒. เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการพัฒนางานการแพทยฉุกเฉิน และ
กระตุนใหมีการจัดบริการมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและดานสาธารณภัย
๓. เพื่อใหมีการจัดตั้งเครือขายนํารองหนวยกูชีพกูภัยที่สามารถปฏิบัติการไดจริงเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
สามารถออกใหบริการประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. เพื่อชวยใหป ระชาชนและนักทองเที่ยว ไดรับการดู แล ณ. จุดเกิดเหตุ อยางรวดเร็ วถูกตองมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ลดอัตราเสี่ยงตอความพิการหรือเสียชีวิตโดยไม
จําเปน
๓. แนวทางการดําเนินการ
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผูที่เกี่ยวของ จัดทําโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
2) ขั้นดําเนินงาน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมและคณะทํางานพัฒนาระบบ
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม เพื่อชี้แจงการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตาม
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แผนปฏิบัติการ
3) ขั้นประเมินผล : สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปละ ๒ ครั้ง และติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ตาม
ระบบรายงานปกติ
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม
5) ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๒. มีรถพยาบาลพรอมอุปกรณกูชีพ ใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ระดับตําบลอยางเต็มรูปแบบ ในพื้นที่เปาหมาย
เพิ่มขึ้น
๓. มีอุปกรณกูชีพสําหรับหนวยกูชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๕. จัดซื้อเครื่อง EKG Monitor สําหรับใชในรถพยาบาล
สงตอผูปวย

หนวยนับ ป ๒๕๕๙
แผน
(ผล)*
คัน

๓

1

ชุด
เครื่อง

๑๐
5

0
0

6. ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2560 สิน้ สุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 1,490,๐๐๐ บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ป ๒๕๖๐
แผน

หมายเหตุ

12. โครงการเสริมสุขภาวะองครวม
โดยการมีสว นรวม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------

๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางสุขภาวะองครวมโดยการมีสวนรวม
งบประมาณ 2,121,350 บาท
หนวยดําเนินการหลัก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูรับผิดชอบ รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เบอรโทรศัพท 053 211048 - 50

๒. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป:
1) เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ การคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยงและคัดกรองโรค ที่เปนปญหาสําคัญของจังหวัดเชียงใหม
2) พัฒนาการมีสวนรวมของเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๓. แนวทางการดําเนินงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือขายแกนนํา/อาสาสมัคร ในการเขาถึงขอมูลความรู และบริการ
สุขภาพ" โดยผูเขารวมประชุมไดแกแกนนํา อาสาสมัคร ดานสุขภาพกลุมผูใชยาเสพติด และพนักงานบริการ 8
กลุมๆละ 100 คน จํานวนรวม 800 คน
- วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส อําเภอเมืองเชียงใหม
- วันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ณ หองประชุมโรงพยาบาลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอฝาง
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมอาย
- วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมเทศบาลนครเชียงใหม
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผูตองโทษ" โดยผูเขารวมประชุมไดแก
อาสาสมัครผูตองโทษ แหงละ 30 คน รวมจํานวน 90 คน
- วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ เรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ เรือนจําอําเภอฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
3) การจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและคัดกรองโรค ในประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเที่ยวเดินทาง มี
รายละเอียดการการดําเนินงานดังนี้
- จัดซื้อเวชภัณฑทางการแพทย
- คาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ
- จางเหมาในการจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรคเชิงรุก
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การปองกันโรคและภัยสุขภาพ”
5) การประชุม คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงใหม แนวทางการดําเนินงานดังนี้
จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงใหม วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ หอง
ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหา
เอดสจังหวัดเชียงใหม องคกรภาครัฐ และภาคประชาสังคม แกนนํา อาสาสมัคร จํานวนรวม 80 คน
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6) การอบรม "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกัน เอดส และยาเสพติด"
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันเอดสและยาเสพติด" ในวันที่ 10 – 11
มิถุนายน 2560 และวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกแกนนํา อาสาสมัคร ดาน
เอดสและยาเสพติด จํานวนรวม 240 คน
7) การจัดกิจกรรมรณรงค สรางความรู และปรับพฤติกรรมสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- คาจางเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค ดานเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- คาจางเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค ยาเสพติด
8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานเพิ่มการเขาถึงขอมูลความรู และบริการสุขภาพ
ของประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเที่ยวเดินทาง"
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานเพิ่มการเขาถึงขอมูลความรู และบริการ
สุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเที่ยวเดินทาง" ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2560 ณ หองประชุม
โรงแรมดิเอ็ มเพรส เชี ยงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกเ จาหน าที่สาธารณสุข องคกรภาคประชาสังคม องคกร
ปกครองสวนทองถิน่ จํานวนรวม 120 คน
9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อบูรณาการดําเนินงาน”
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพื่อบูรณาการการดําเนินงาน" ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกเจาหนาที่
สาธารณสุข องคกรภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนรวม 30 คน
10) การประเมินผลการดําเนินงาน
รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
- คาจางเหมาในการประเมินผลการดําเนินงานโดยบุคคลภายนอก
- คาจางเหมาประเมินขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ
4. กลุมเปาหมาย
1) ประชาชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค และภัยสุขภาพ
2) ผูตองขัง
3) พนักงานบริการทางเพศ
4) แรงงานตางดาว
5) ผูใชยาเสพติด
6) ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ประชาชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดโรค และภัยสุขภาพ ไดรับความรู และเขาถึงบริการสุขภาพ
2) ประชาชนเกิดความตระหนักตอปญหาโรคและภัยสุขภาพ ที่สําคัญ
3) ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
4) เครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม มีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
6. ระยะเวลาดําเนินการ มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเปนเงิน 2,111,350 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 100,000 บาท

13. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
(การพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
ตามแผนการพัฒนาหมูบาน)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ (เพิ่มเติม)
กิจกรรม พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ(เพิ่มเติม) .บานปาตาล หมูที่ 4 ตําบลสัน
ผักหวาน อําเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 3,000,0000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สรางแกนนําการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดานการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน)
2) พัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยวตามแผนการพัฒนาของหมูบาน
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
4) การจัดแสดงเปดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
5) ติดตามประเมินผล
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ
4. กลุมเปาหมาย
ผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จํานวนที่เพิ่มขึ้นของภูมิปญญาและแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนาและเผยแพรสูสากล
6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 185,990 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 2,814,010 บาท

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความ
มั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน (การฝกอบรมราษฎรชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ในพืน้ ที่ 25 อําเภอ)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
กิจกรรม การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพื้นที่ 25 อําเภอ
งบประมาณ 4,000,000 บาท
หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคงและที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ในการปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคง กระตุนประชาชนในพื้นที่เกิดความรวมมือและตระหนักรูวา ภัยดานความมั่นคงเปนปญหา ใกลตัว
เปนปญหาของสวนรวมและเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน และเพื่อสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความ
มั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุด
3. แนวทางการดําเนินการ
การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่
25 อําเภอ ๆ ละ 1 รุน ๆ ละ 150 คน รวม 2 วัน รวมทั้งหมด 3,750 คน งบประมาณรุนละ 160,000 บาท
4. กลุมเปาหมาย
ผูใหญบาน ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)ในพื้นที่
25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มี ก ารบู ร ณาการความร ว มมื อ กั บ ทุ กภาคส ว นในการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาด า นความมั่ น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นในที่ ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน ในพื้นที่ตระหนักรูวา
ภัยดานความมั่นคงเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาของสวนรวม มีการแกไขปญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ
ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของพื้นที่ และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบล
และหมูบาน จากการรวมคิดรวมทําซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง”
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 4,000,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
กิจกรรม การบริหารจัดการและตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อําเภอ
งบประมาณ 60,000 บาท
หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความมั่นคงและที่ทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ในการปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคง กระตุนประชาชนในพื้นที่เกิดความรวมมือและตระหนักรูวา ภัยดานความมั่นคงเปนปญหา ใกลตัว
เปนปญหาของสวนรวมและเปนหนาที่ของคนไทยทุกคน และเพื่อสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความ
มั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอ ตําบลและหมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความมั่นคงไดในที่สุด
3. แนวทางการดําเนินการ
โดยการออกตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อําเภอ (แบงการออกตรวจเปน 3 กลุมอําเภอ ประกอบดวยโซนรอบใน ,
รอบกลาง และรอบนอก)
4. กลุมเปาหมาย
ที่ทําการปกครองอําเภอทั้ง 25 อําเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ
เพื่อตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในการจัด
อบรมราษฎรชุ ดรั กษาความปลอดภั ยหมู บาน (ชรบ.) และผูช วยผูใหญ บานฝ ายรั กษาความสงบ (ผรส.) เพื่ อใหการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตําบล หมูบาน เขาเวรยาม จัดตั้งจัดตรวจ จุดสกัดปองกัน และปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย อาชญากรรมและการตัดไมทําลายปา เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 60,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

ตรวจติตามอําเภอจอมทอง

ตรวจติดตามอําเภอเชียงดาว

ตรวจติดตามอําเภอแมอาย

15. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน

(การขับเคลือ่ นโครงการ TO BE NUMBER ONE)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
-------------------------------

๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการTO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
งบประมาณ 1,332,350 บาท
หนวยงานดําเนินงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ รอยเอกภูรีวรรธน โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นางโปรดปราน ขําสุวรรณ
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงค
1) เพื่อชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก
ผูเชี่ยวชาญ
2) เพื่อใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรมที่
ดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ใหเขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE สําหรับนายอําเภอ สาธารณสุข
อําเภอ” (25 อําเภอ)
2) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับจังหวัด (ทีมครู ก)
3) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับอําเภอ (ทีมครู ข ในระดับอําเภอ จํานวน 3 โซน ไดแก
อําเภอเชียงดาว, จอมทอง, เมือง)
4) จัดทํา website ในการจัดทําฐานขอมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
5) อบรมการลงบันทึกขอมูลเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE และสมาชิก
6) จางเหมาในการสรางและพัฒนาฐานขอมูลชมรม TO BE NUMBER ONE, ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
(25 อําเภอ)
7) อบรมการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในระดับตําบลเพื่อเตรียมความพรอมสูการประกวด
8) อบรมการนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สําหรับแกนนําชมรมฯ
4. กลุมเปาหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
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5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดําเนินงาน
1) เกิดกิจกรรมที่สรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม
2) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ
3) มีสถานที่ใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก
หนวยงานและองคกรในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สรางสรรคทุกอําเภอ
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัด
5) จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80
6) จํานวนศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย
7) จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม
8) จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เขารวมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดําเนินการ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 705,183 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 626,567 บาท

16. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมละอุป บานแมขุนรวม อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมละอุป หมูที่ ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมูที่ ๑ ตําบลแจมหลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 2,100,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท 053 – ๔๘๔๐๖๒
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค
เพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต อ ราชการ และการขนส ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรตํ า บลแจ ม หลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเที่ยวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดําเนินการ
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแมละอุป - บานขุนแมรวม จํานวน ๑๐ จุด ขนาดกวาง
4.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ยาว 6๔๓.00 เมตร
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,500 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได ส ะดวกในถนนสายบ า นแม ล ะอุ ป หมู ที่ ๓ ถึ ง บ า นขุ น แม ร วม หมู ที่ ๑
ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจายเงิน 1,795,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจาย 305,000 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

17. โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลย
ดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง – แมยุย
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
----------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง - แมยุย ตําบลบานตาล
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 1,220,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม
3. แนวทางการดําเนินการ
กิจกรรมยอย
กอสรางถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟล
ติก สายเหลาหลวง - แมยุย หมูที่ 7
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม

ระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการ
ต.ค. - ธ.ค. 60 ม.ค. - มี.ค. 61 เม.ย. - มิ.ย.61 ก.ค. - ก.ย. 61

4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานแมยุย หมูที่ 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,100
คน ไดรับประโยชน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ประชาชนบานแมยุย หมูที่ 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใชถนนแบบโอ
เวอรเลยดวยแอสฟลติก ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบานแมยุย หมูที่ 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกใน
การขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 1,220,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

18. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1.ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 466,000 บาท
หนวยดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภออมกอย
2. วัตถุประสงค
1) ชวยเสริมความมั่นคงแขงแรงใหแกโครงสรางของสะพาน
2) ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ สัญจรและขนสงสินคาไดสะดวกมากขึ้นตลอดทั้งป
3) มีสะพานขามหวยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
4) ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการแกไข
3. แนวทางการดําเนินการ
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
4. กลุมเปาหมาย
ประชาชนบานตุงลอย หมูที่ 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และหมูบานใกลเคียง 1,938
ครัวเรือน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม และขนสงสินคาทางการเกษตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจาย 466,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
กอนดําเนินการ

ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

19. โครงการสรางภูมคิ ุมกันในการตอตาน
การทุจริต
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริตภาครัฐและภาคีเครือขาย
กิจกรรมที่ 2 เดินรณรงค และเสวนาเพื่อสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต
งบประมาณ 936,200 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนและกลุมเปาหมายไดรับความรูเกี่ยวกับผลเสียของปญหาการทุจริต ตลอดจนเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาการทุจริต และสรางจิตสํานึกที่จะแกไขปญหาการทุจริตในทุกภาคสวน
3. แนวทางการดําเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต โดยแบงการดําเนินกิจกรรมออกเปน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริต จัด ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
กิจกรรมที่ 2 เปนการเดินรณรงคตอตานการทุจริตในชวงเชา เดินจากลานอนุสาวรียสามกษัตริยไปยังโรงแรมดิเอ็ม
เพรส และชวงบายรับฟงบรรยายธรรมเพื่อสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
4. กลุมเปาหมาย
กิจกรรมที่ 1 ผูเขารวมเปนเครือขายอาสมัครยุติธรรมชุมชน จํานวน 150 คน
กิจกรรมที่ 2 ผูเขารวมเปนเครือขายอาสมัครยุติธรรมชุมชน , เครือขาย ปปท. , เครือขาย ปปช. , หนวยงาน
ภาครัฐ และนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ จํานวน 500 คน
5. ผลการดําเนินงาน
ไดใหความรูผูเขารวมกิจกรรมโครงการในเรื่องการตอตานการทุจริต การมีจิตในสํานึกในการตอตานการทุจริต
และไดสรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริต รวมจํานวนทั้งสิ้น 650 คน
6. ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 เปนระยะเวลา 2 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจาย 860,690 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 75,510 บาท

20. โครงการ "ตํารวจประสานงาน
1 ตํารวจ 1 โรงเรียน"
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------๑. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการตํารวจประสานงาน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)
กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม
สถาบันเทิงและปจจัยเสี่ยงใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สภ.ละ 1 โรงเรียน รวม 38 โรงเรียนภายใตโครงการ
“ตํารวจประสานงาน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)” การบรรยายใหความรูเรื่องยาเสพติด, จัดซื้อน้ํายาตรวจสารเสพติดใน
ปสสาวะ
งบประมาณ 641,850 บาท
หนวยดําเนินงาน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๒. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาวใหบรรลุเปาหมายในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง
๒) เพื่อใหโรงเรียนสามารถแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถาน
บันเทิง และปจจัยเสี่ยงอยางเปนระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) สถานีตํารวจภูธรในสังกัด จํานวน 38 แหง จัดทําโครงการ เสนอตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมเพื่อขอรับการฃ
สนับสนุนงบประมาณ คัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมโครงการ ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) ของ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ที่มีความเสี่ยงจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิทวาท รานเกม
สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยงยางยั่งยืน เพื่อนํานักเรียนมาฝกอบรม ดําเนินการอบรมตามโครงการและติดตาม
ประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2) จัดซื้อน้ํายาตรวจสารเสพติดใจปสสาวะ จํานวน 534 กลอง
3) สถานีตํารวจภูธรในสังกัด สุมตรวจสารเสพติดในปสสาวะของนักเรียนที่เปนกลุมเสี่ยง ทุกระยะเมื่อพบผูเสพ
นําเขาสูการบําบัดรักษาตอไป
4. กลุมเปาหมาย
1) สภ.ฮอด
2) สภ.สันปาตอง
3) สภ.แมโปง
4) สภ.ดอยสะเก็ด
5) สภ.แมแจม
6) สภ.สันทราย
7) สภ.กัลยาณิวัฒนา
8) สภ.แมริม
9) สภ.แมโจ
10) สภ.สะเมิง
11) สภ.สารภี
12) สภ.แมปง

โรงเรียนฮอดพิทยาคม
โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม
โรงเรียนบานแมโปงประชาสามัคคี
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยา
โรงเรียนแมแจม
โรงเรียนบานบวกเปา
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
โรงเรียนแมริมวิทยาคม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
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13) สภ.นาหวาย
14) สภ.แมออน
15) สภ.สันกําแพง
16) สภ.แมแฝก
17) สภ.ดอยเตา
18) สภ.แมแตง
19) สภ.เชียงดาว
20) สภ.ไชยปราการ
21) สภ.หางดง
22) สภ.ฝาง
23) สภ.จอมทอง
24) สภ.แมอาย
25) สภ.เวียงแหง
26) สภ.ชางเผือก
27) สภ.ดอยหลอ
28) สภ.ภูพิงคฯ
29) สภ.โหลงขอด
30) สภ.แมกา
31) สภ.ปาแป
32) สภ.หนองตอง
33) สภ.แมตื่น
34) สภ.พราว
35) สภ.เมืองเชียงใหม
36 สภ.อมกอย
37 สภ.แมวาง
38 สภ.บอหลวง

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
โรงเรียนบานหนองโคง
โรงเรียนบานเจดียแมครัว
โรงเรียนดอยเตาวิทยา
โรงเรียนแมแตง
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนไชยปราการ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุถัมภ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนแมอายวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียนวัดชางเคี่ยน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
โรงเรียวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนบานแมปง
โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา
โรงเรียนปาแปวิทยา
โรงเรียนวัดศรีสวาง
โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบานโปง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนอมกอยวิทยาคม
โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
โรงเรียนบานกองลอย

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 38 แหง ปลอดภัยจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะ
วิวาท รานเกม สถานบันเทิง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 16 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 641,850 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจาย 150 บาท

21. โครงการเที่ยวเวียงทาการสืบสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเที่ยวเวียงทากานสืบสานเกษตรพอเพียง
กิจกรรม การทองเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม บริเวณศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอ
สันปาตอง จังหวัดเชียงใหม รอบศูนย และพื้นที่ขยายผล
งบประมาณ 108,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อใหประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไดเขามาทองเที่ยว และ
เรียนรูดานการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อเปนการประชาสัมพันธศูนยฯ อ.สันปาตอง ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
1) คัดเลือกพื้นที่ เกษตรกร และแหลงทองเที่ยวเขารวมโครงการ
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนใชในฐานเรียนรูภายในศูนยฯ เกษตรกร และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ขยายผล
4) บรรยาย ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงานในศูนยฯ บานเกษตรกร และแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ขยายผลตางๆ จํานวน
๔-๖ ครั้งตอ ๒ เดือน
5) อํานวยการในสวนที่จําเปน
4. กลุมเปาหมาย
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จํานวนทั้งหมด ๑๐๐ - ๑๕๐ คน (ครั้งละไมเกิน 25 คน)
5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดเขามาเรียนรูงานดานเกษตร บูรณาการ ภายในศูนย
อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง
2) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักรูถึงการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนําไปปฏิบัติตามได
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดเยี่ยมชม และเรียนรู เกี่ยวกับโบราณสถานที่สําคัญประจํา
อําเภอสันปาตอง แลวใหความสนใจ ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง
4) ศูนยฯ เปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น ในกลุมของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 108,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ เที่ยวเวียงทากานสืบสานเกษตรพอเพียง
กิจกรรม ปรับปรุงฐานเรียนรูภายในศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริอําเภอสันปาตอง
งบประมาณ 90,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
2. วัตถุประสงค
เพื่ อปรั บปรุ งฐานเรี ยนรู ภายในศู นย ฯ ใหมีความสมบูรณ พรอมที่จ ะใหเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ตรวจสอบฐานเรียนรูภายในศูนยฯ ทั้งหมด
2) ซอมแซมอาคาร ปาย นิทรรศการ และอื่นๆ
3) จัดหาวัสดุตางๆ เพื่อใชในประกอบการบรรยาย หรือสาธิต
4) อํานวยการในสวนที่จําเปน
4. กลุมเปาหมาย ฐานเรียนรูภายในศูนยฯ จํานวน ๘ ฐาน รวมทั้งบริเวณศูนยฯ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ไดฐานเรียนรูที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2) มีปายบอกทางที่ชัดเจน ทําใหสะดวกในการเขาชมสถานที่มากยิ่งขึ้น
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เขามาเยี่ยมชม และศึกษา เรียนรู ดูงาน ไดปฏิบัติจริง และ
สามารถนํากลับไปปฏิบัติไดเอง
6. ระยะเวลาดําเนินการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 90,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ

1

ลอมรั้วตาขาย รอบบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว
1

ทําบอน้ํายาทําลายเชื้อ
เพื่อจุมเทาทําลายเชื้อโรคกอนเขาโรงเรือน

1

ซอมแซมปายหนาบาน
เกษตรกรตัวอยาง
1

1

22. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ
เขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม)
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก การบูรณาการใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหแก
นายจางและลูกจาง และทีมสหวิชาชีพ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย การอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานตางดาวใหแกนายจางและลูกจาง จํานวน 150คน
งบประมาณ 128,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อสรางความรูความเขาใจใหนายจาง ลูกจาง เจาหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคา
มนุษยดานแรงงานในพื้นที่
2) เพื่อใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายดานแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
ถูกตอง
3. แนวทางการดําเนินการ
1) กําหนดจัดอบรมและประสานสถานที่จัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงานแกนายจางและลูกจาง
2) ประสานนายจาง และลูกจางเขารับการอบรมฯ
3) รวมบูรณาการกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม
ในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงานแกนายจางและลูกจาง
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
1) เจาของ/ผูบริหาร สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม (สถานประกอบการกลุมเสี่ยง)
2) ลูกจางในสถานประกอบการ (กลุมเสี่ยง)
3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) นายจางและลูกจาง มีความรูความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย ลักษณะการคามนุษยและ
การจางแรงงานตางดาว
2) นายจางและลูกจางมีความสัมพันธที่ดีตอกัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษยไดถูกตอง
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จํานวน 1 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจายเงิน 124,000 บาท
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก การบูรณาการใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหแก
นายจางและลูกจาง และทีมสหวิชาชีพ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย อบรมพัฒนาศักยภาพใหแกเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสห
วิชาชีพ ซึ่งเปนผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน จํานวน 2 วัน
งบประมาณ 428,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนาสรางความรูความเขาใจการปองกันการคามนุษยดานแรงงานใหแกเจาหนาที่หนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสหวิชาชีพ
๒) เพื่อใหเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ มีการทํางานเปน
เอกภาพและทํางานเปนทีมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) กําหนดจัดอบรมและประสานสถานที่จัดอบรม
2) ประสานหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ สงเจาหนาที่และ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเปนทีมสหวิชาชีพ เขารับการอบรมฯ
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงาน
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสหวิชาชีพ รวมทั้ง เจาหนาที่หนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ จํานวน 120 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ ความรูความเขาใจการ
ปองกันการคามนุษยดานแรงงานใหแกเจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสห
วิชาชีพ สามารถปฏิบัติหนาที่ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไดอยางถูกตอง
2) เจาหนาที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ มีแนวทางการดําเนินงานใน
แนวทางเดียวกัน ประสานงานและทํางานเปนทีมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60 จํานวน 2 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจาย 428,000 บาท
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมอาชีพ 5 กลุม
งบประมาณ 158,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนาทักษะฝมือใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ แรงานผูสูงอายุ ซึ่งเปนกลุมอาชีพ จํานวน 5 กลุม
๒) เพื่อใหกลุมอาชีพ มีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ประสานอาสาสมัครแรงงาน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพเพื่อกําหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้ง
กลุมเปาหมาย
2) ประสานกลุมอาชีพเขารับการอบรมฯ
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดฝกอาชีพพัฒนาทักษะฝมือฯ
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
กลุมอาชีพ จํานวน 5 กลุม 150 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุมแรงงานนอกระบบ แรงานผูสูงอายุ ที่ผานการฝกมีทักษะฝมือ จํานวน 5 กลุม 150 คน
๒) กลุมอาชีพที่เปนแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ มีงานทําและมีรายไดเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจาย 158,000 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง)
งบประมาณ 134,800 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ
๒) เพื่อใหความรูความเขาใจแกแรงงานนอกระบบ ในการสรางหลักประกันสังคม คุมครองแรงงานนอกระบบ
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ประสานประธานสหกรณรถรับจางสี่ลอแดง เพื่อกําหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้งกลุมเปาหมาย
2) ประสานกลุมเปาหมายเขารับการอบรมฯ
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดฝกอาชีพพัฒนาทักษะฝมือฯ
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
กลุมรถรับจาง (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง) จํานวน 150 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุมแรงงานนอกระบบ (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง) มีความรูความเชาใจการพัฒนาทักษะฝมือ ความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ
๒) แรงงานนอกระบบ มีความตระหนัก และนําความรูที่ไดจากการอบรมนําไปปฏิบัติดานความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัย การเขาถึงสิทธิประโยชนระบบประกันสังคม และไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจาย 134,800 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”)
งบประมาณ 207,200 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
๑) เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจ การสงเสริมอาชีพเกษตรเพื่อการตลาด ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน การสรางหลักประกันสังคม คุมครองแรงงานนอกระบบใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ
๒) เพื่อใหแรงงานนอกระบบมีงานทํา มีรายได ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน และมีหลักประกันสังคม
3. แนวทางการดําเนินการ
1) ประสานกลุมเกษตรกร เพื่อกําหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้งกลุมเปาหมาย
2) ประสานกลุมเปาหมายเขารับการอบรมฯ
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดกิจกรรม บรรยายใหความรู ตามหลักสูตรที่เกี่ยวของ
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
กลุมรถรับจาง (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”) จํานวน 150 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุมแรงงานนอกระบบ (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”) มีความรูความเชาใจดานความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ
๒) แรงงานนอกระบบ มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมนําไปปฏิบัติใหมีงานทํา มีรายได
เพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจาย 207,200 บาท
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)
กิจกรรมยอย การติดตามประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 72,000 บาท
หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม
2. วัตถุประสงค
เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จางเหมาบุคคลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ อาเซียน โดยเปน
ประสานงานโครงการ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เสนอใหจังหวัดไดรับทราบ
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติจางเหมาเจาหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการ และบันทึกลงในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
3) ชี้แจงลักษณะงานใหเจาหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการทราบและปฏิบัติ
4) เจาหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
4. กลุมเปาหมาย
จางเหมาเจาหนาที่ติดตามและประเมินผลโครงการ จํานวน 1 ตําแหนง 1 คน
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เจ า หน า ที่ ติด ตามและประเมิ น ผลโครงการ สามารถปฏิ บัติห นาที่ ที่ได รับ มอบหมาย ทํา ใหก ารติ ดตามผล
โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจาย 72,000 บาท

24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร
บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
------------------------------1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนา
วาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร
งบประมาณ 294,300 บาท หนวยงานดําเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแมอาย
2. วัตถุประสงค
1) เพื่อกอสรางถนนมาตรฐานใหราษฎรสามารถใชในการสัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสะดวก
ขึ้น
2) เพื่อใหเกษตรกรสามารถขนถายพืชทางการเกษตรและปจจัยการผลิตไดตลอดฤดูกาล
3. แนวทางการดําเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดสงเจาหนาที่พรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ หมูที่ 9 บานเดนชัย
5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจายเงิน 291,549

บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 2,750 บาท

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ
ระหวางดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1. ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
133 ตอนที่ 84 ก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จังหวัด เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สาหรับ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน 396,112,400 บาท
- มติคณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็ นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิ ภ าพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดเป้ า ห มายการเบิ ก จ่ า ย ภาพรวม ร้ อ ยละ 96
งบดาเนินงาน ร้อยละ 98 งบลงทุน ร้อยละ 87
- ภาพรวมการดาเนินการและการเบิกจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) ดังนี้
ที่
1
2

3

4

รายการ
จานวนเงิน
ร้อยละ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 35 โครงการ
396,112,400.00
- งบประมาณเข้าสู่ พรบ.โอนคืนงบประมาณ เนื่องจากก่อหนี้
2,930,000.00 0.74
ไม่ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 จานวน 2 รายการ
1) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติพื้นที่ดาเนินการ
2) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการไปแล้ว
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออุทธรณ์รายการที่ก่อหนี้ไม่ทัน และได้รับ
อนุมัติเงินงบกลาง ตามผลการพิจารณาจัดจ้าง 1,600,000 บาท
เงินเหลือจ่าย
55,779,843.39 14.08
พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย จานวน 25 โครงการ
- โครงการตามแผน 21 โครงการ งบ 52,985,332.50 บาท
- โครงการกระทบแผน จานวน 4 โครงการ งบ 1,036,630 บาท
ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
- สานักงบประมาณ อนุมัติโครงการกระทบแผน จานวน 1 โครงการ
งบ 294,300 บาท (อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.น.จ.)
- สรุปเงินเหลือจ่ายใช้ไป จานวน 53,279,632.50 บาท
(ร้อยละ 13.45)
- คงเหลือเงินเหลือจ่าย จานวน 2,500,210.89 บาท
(ร้อยละ 0.63) ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
เงินยกเลิกโครงการ/รายการ
15,326,400.00 3.90
4.1 ปัญหาพื้นที่ดาเนินการ
7,736,900 บาท (ร้อยละ 1.97)
4.2 โครงการสิ้นสุดฤดูกาลผลิต 1,349,500 บาท (ร้อยละ 0.34)
4.3 การเปลี่ยนชื่อโครงการ
1,190,000 บาท (ร้อยละ 0.30)
4.4 การเลื่อนกิจกรรมส่วนกลาง 750,000 บาท (ร้อยละ 0.19)
4.5 การทักท้วงของสานักงาน 4,300,000 บาท (ร้อยละ 1.09)
ตรวจเงินแผ่นดิน

ที่
5

6

7

รายการ
จานวนเงิน
ร้อยละ
การเสนอโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก
15,326,400
3.90
-เสนอโครงการ 9 โครงการ รวมเงิน 15,315,400 บาท
- โครงการตามแผน จานวน 6 โครงการ งบ 10,276,400 บาท
(ร้อยละ 2.62) /ดาเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
- โครงการกระทบแผน จานวน 3 โครงการ งบ 5,033,000 บาท
(ร้อยละ 1.28) ตกลงสานักงบประมาณ ได้รับอนุมัติจานวน
2 โครงการ งบ 4,533,900 บาท ไม่อนุมัติ 505,100 บาท
เสนอตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
(อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.น.จ.)
- งบประมาณพับไปจานวน 516,100 บาท (ร้อยละ 0.13)
ผลการเบิกจ่าย
360,016,578.23 91.56
- เบิกจ่ายได้ ลาดับที่ 15 ของประเทศ ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน
17,457,298.56 บาท (ร้อยละ 4.44)
- ซึ่งผลเบิกจ่ายมีรายการที่ค้างเบิกจ่าย เป็นเงินเหลือจ่ายรวมอยู่ด้วย
จานวน 2,500,210.89 บาท (ร้อยละ 0.63)
- เงินยกเลิกโครงการ 516,100.00 บาท (ร้อยละ 0.13)
สรุปว่า เบิกจ่ายต่าเพียง ร้อยละ 3.68
รายการคงค้างเบิก
33,165,521.77 8.44
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน 11,663,127.00 บาท
(ร้อยละ 2.97)
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 18,497,083.88 บาท
(ร้อยละ 4.70) งานการเงินและบัญชี
อยู่ระหว่างตรวจสอบและขออุทธรณ์
รายการกันเงินไปกรมบัญชีกลาง
- เงินเหลือจ่าย (ร้อยละ 0.63)
2,500,210.89 บาท
- เงินยกเลิกโครงการ (ร้อยละ 0.13)
516,100.00 บาท

2. ปัญหาอุปสรรค
1. ความพร้อมของโครงการ เช่น ปัญหาพื้นที่ดาเนินการ หน่วยงานไม่ตรวจสอบพื้นที่ดาเนินการให้ชัดเจนก่อน
การเสนอขอโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณ ต้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
2. บุคลากรที่มคี วามรู้ด้านช่าง มีไม่เพียงพอ ทาให้การตรวจแบบรูปรายการล่าช้า มีความคลาดเคลื่อน
ไม่เรียบร้อย เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ
3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดาเนินการ งบรายจ่าย กิจกรรมการดาเนินการ ทาให้การดาเนินการล่าช้า
4. การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ สาหรับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบ ทาให้การดาเนินการเกิดความล่าช้า
5. การปรับแผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินแล้ว มีขั้นตอนการในการดาเนินการ ทาให้การดาเนินงานต้อง
เลื่อนออกไปจากแผนเดิมที่กาหนดไว้
6. หน่วยงานปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า

7. ข้อทักท้วงของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ช่วยเสนอแนะแนวทางดาเนินการ ทาให้ล่าช้าหรือยกเลิกการ
ดาเนินการ แต่ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด เป็นเพียงความเข้าใจที่แตกต่างในการดาเนินโครงการ โดยประเด็น
ทักท้วงเป็นเรื่องของกิจกรรมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สตง. แนะนาว่าไม่มี ตัวขับเคลื่อน
ที่ชัดเจน กิจกรรมนี้ควรจะชะลอไปก่อน
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
1. แต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประชุมเร่งรัด
ติดตาม การดาเนินการและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
2. จัดทีมที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ เสมียนตราจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อให้คาแนะนาหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทา
แผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยดาเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล้าช้า และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข โดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทาแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผน พร้อมติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัด
หน่วยที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้าซ้อนในการจัดทาโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ
ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการดาเนินการ พื้นที่ดาเนินการ และให้สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ดาเนินการ
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
6. นาข้อเสนอแนะของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งในการประชุมจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติ ไม่ให้เกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนต่อไป และจังหวัดได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม MICE
เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
4. สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560)
มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ จานวน 71 โครงการ เป็นเงิน 360,016,878.23 บาท คิดเป็นร้อยละ
90.89 ซึ่งมีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จและมีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จานวน 24 โครงการ 164 รายการ/
กิจกรรม งบประมาณ 261,150,633.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.92 และโครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 35 โครงการ เป็นเงิน 98,866,244.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 และ
มีโครงการที่ค้างเบิกจ่าย จานวน 41 โครงการ เป็นเงิน 33,165,521.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.44
5. สรุปผลการดาเนินงานและการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 368,775,005.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10
ค้างเบิ กจ่าย เป็ นเงิน 2,905,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้ ว เสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2561 และส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน 21,502,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.43

