รายงานสรุปผลการปฏิบัตงิ านและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี จังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จังหวัดเชียงใหม่
กรกฎาคม 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

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดง หมู่ที่ 6 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,800 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,586,300 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้ รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดาเนินการสารวจถนนในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จที่ชารุดเสียหาย
2) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้ส ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ ง
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 3,586,300 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

2

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้านป่าป่าน หมู่ที่ 3 ตาบลเทพเสด็จ อาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,000 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,564,700 บาท
หน่วยดาเนินงาน ทีท่ าการปกครองอาเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดาเนินการสารวจถนนในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จที่ชารุดเสียหาย
2) จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้ส ะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้ ง
มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,564,7000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

3

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม. 7 บ้านริมวาง ต.บ้านกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุ่งรวงทอง
ถึง ม. 5 บ้านทุ่งปี๊ ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 3,142,000.00 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่วาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัยระหว่างหมู่บ้าน ทั้ง 3 ตาบล
2) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3) เพื่อให้การขนส่งทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว
4) เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
3. แนวทางการดาเนินงาน
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ม. 7 บ้านริมวาง ต.บ้านกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุ่งรวงทอง ถึง ม. 5 บ้านทุ่งปี๊
ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4-4.5 เมตร ยาวรวม 2,480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 11,018 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลบ้านกาด บ้านทุ่งปี๊ และตาบลทุ่งรวงทอง ประมาณ 12,298 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2) ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย
3) การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว
4) ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. ระยะเวลาดาเนินการ 4 ม.ค. 2560 – 2 ก.พ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 3,142,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่/พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง
2.2 เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร/พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองแคว หมู่ที่ 7
ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย:
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ /พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการ
มีตัวชี้วัดมูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง และพัฒนาแหล่งน้าใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,995,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 500 บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 1,984,400 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่/พื้นที่หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร/พื้นที่หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวเหนือ
ก่อนดาเนินการ / ระหว่างดาเนินการ /สิ้นสุดดาเนินการ หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ /พื้นที่หมู่ที่ 17 ต.แม่สูน อ.ฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดาเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการ
มีตัวชี้วัดมูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง และพัฒนาแหล่งน้าใช้ประโยชน์ด้าน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,980,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 4,400 บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตาบลสันผักหวานเชื่อมบ้านท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1
ตาบลสบแม่ข่า อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,999,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชน
2) เพื่อให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและส่งสินค้า
3) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่อาเภอหางดงและพื้นที่ใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร
หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 3,080.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
ผลกระทบ
เชิงบวก : มีถนนที่มีความสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชนและสะดวกในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรและส่งสินค้า
6. ระยะเวลาดาเนินการ 11 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,999,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 709,000 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบแม่รวม หมู่ที่ ๑ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ความกว้างผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๕ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑,๔๗๗,๔๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางมาติดต่อราชการ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตาบลแม่นาจร อาเภอ
แม่แจ่ม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ กบ้านสบแม่รวม หมู่ที่ ๑ ตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จั งหวัด เชียงใหม่
ความกว้างผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๕ ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลแม่นาจร อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๒,๘๒๕ ตารางเมตร จานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๔๗๗,๔๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุย หมู่ที่ ๒ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑๖๓,๔๐๐ บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ราชการ และการขนส่ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรต าบลปางหิ น ฝน
อาเภอแม่แจ่ม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุย หมู่ที่ ๒ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๙๗ ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลปางหินฝน อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๙๗ ตารางเมตร จานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑๖๓,๔๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านกองแขกเหนือ หมู่ที่ ๗ – บ้านแม่หลุ หมู่ที่ ๒ ตาบลกองแขก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางมาติดต่อราชการ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตาบลกองแขก อาเภอแม่
แจ่ม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายบ้า นกองแขกเหนื อ หมู่ ที่ ๗ – บ้ า นแม่ ห ลุ หมู่ที่ ๒ ต าบลกองแขก
อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลกองแขก อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก ความกว้างผิ ว จราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร จานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๓,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดา หมู่ที่ ๕ ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,570,600 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในบ้านดงดา หมู่ที่ ๕ ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนิ นการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ ก บ้านดงดา หมู่ที่ ๕ ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านดงดา หมู่ที่ 5 ตาบลฮอด จานวน 863 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดาเนินงาน
1) ประชาชนบ้านดงดา หมู่ที่ 5 ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบ้านดงดา หมู่ที่ 5 ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้รวดเร็ว
5.2 ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงดา หมู่ที่ ๕ ตาบลฮอด อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,750,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 820,600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา ตาบลออนเหนือ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,930,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านขุนทา ตาบลออนเหนือ อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ดาเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลออนเหนือ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก (เริ่มจากปากทางเข้าไป 800 ม.) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุมกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.00 - 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,520,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 410,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่บอน หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4 เมตร ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์:
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่บอน หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ทา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ในการเดิ น ทางคมนาคมสั ญ จรไปมา การขนส่ งผลิ ต ผลทางการเกษตรได้ ง่ ายสะดวกขึ้ นท าให้ ล ดต้ นทุ น และ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ดาเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรหมู่ที่ 2,3 ชื่อบ้าน บ้านท่าข้าม ,บ้านค้อกลาง,จานวน 1,354 คน 315 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่บอน หมู่ที่ 3 ตาบลแม่ทา อาเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4 เมตร
ยาว 895 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,588,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 412,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านร้อง หมู่ที่ ๖ ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร
งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐ บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
๒.วัตถุประสงค์
พัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนและพื้นที่อาเภอสันป่าตอง
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรับ ปรุง ผิว ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บ้านร้อง หมู่ที่ ๖ ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสั นป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๗๗๖
ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบ้านร้อง หมู่ที่ ๖ ตาบลทุ่งสะโตก-บ้านท้องฝาย หมู่ที่ ๑๑ ตาบลบ้านกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ จานวน 400 ครัวเรือน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ทางเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)บ้านร้อง หมู่ที่ ๖ ตาบลทุ่งสะโตก อาเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการ
เดินทาง/การท่องเที่ยวส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อาเภอสันป่าตอง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 329,000 บาท คงเหลือเงินจ่าย 240,000 บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครางการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการส่งเสริมท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรั บ ปรุ งถนนแอสฟัล ท์ติกคอนกรีต บ้ านกลางเหนือเชื่อมบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 2
ตาบลสันกลาง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นทีใ่ ช้สอยไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ 2,306,200 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสันป่าตอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นและใช้เป็นเส้นทางลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลางเหนือเชื่อมบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 2 ตาบลสันกลาง
อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลสันกลางและตาบลใกล้เคียงในพื้นที่อาเภอสันป่าตอง จานวน 1,500 ครัวเรือน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ทางเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกลางเหนือเชื่อมบ้านแม่กุ้งบก หมู่ที่ 3 และ 2 ตาบลสันกลาง อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อาเภอสันป่าตอง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,250,000 บาท คงเหลือเงินจ่าย 56,200 บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

15

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันถนน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านสันคะมอก
หมู่ที่ 1 ตาบลป่าตุ้ม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร
งบประมาณ 1,992,400 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา ให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
2) เพื่อใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ผลผลิตไม่ได้รับความเสียหาย
3. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันถนน หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านสันคะมอก หมู่ที่ 1
ตาบลป่าตุ้ม อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน จานวน 3 หมู่บ้าน หมู่ 1,3,6 จานวน 569 ครัวเรือน ประชากร 1,427 คน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางสัญจรไป - มาให้ได้รับความสะดวกปลอดภัย
ตัวชี้วัด
ความยาวของถนน 1,260 เมตร กว้าง 4.5 เมตร หนา 0.05 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 30 ธันวาคม 2559 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,985,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 7,400 บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดาริ หมู่ที่ 7 ตาบลน้าแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง
หมู่ที่ 10 ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,576,600 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อ อานวยความสะดวกต่อ การสั ญ จรและลดการเกิ ดอุบัติเหตุ
2) ส่ งเสริ ม เส้ น ทางการขนส่ งทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสหกรณ์ดาริ หมู่ที่ 7 ตาบลน้าแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10
ตาบลเขื่อนผาก อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรในพื้นที่ จานวน 154 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมาและการขนส่งทางการเกษตร
เป้า หมาย สามารถใช้เป็ นเส้ น ทางสั ญจรไป – มา และใช้ขนส่งผลผลิ ตทางเกษตรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
โดยมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ จานวน 2 ตาบล คือ ตาบลน้าแพร่ กับตาบลเขื่อนผาก
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 ตุลาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,575,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,600 บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่ว่าการอาเภอแม่อาย ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร
งบประมาณ 466,700 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาติดต่อประสานงานกับทางที่ว่าการอาเภอแม่อาย
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
๑. จัดการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม กลุ่ม/ฝ่าย:
๒. จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดาเนินการตามโครงการ

หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5345-9012
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
mae-ai@hotmail.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่และผู้ที่เดินทางมาติดต่อประสานงานกับทางที่ว่าการอาเภอแม่อาย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณที่ว่าการอาเภอแม่อาย ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 443,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย

33,100 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก บ้านฮ่างต่า หมู่ที่ ๔ ตาบลแม่นาวาง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,739,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
มติที่ประชุม
๒. จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
๔. จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดาเนินการตามโครงการ

กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
กลุ่ม/ฝ่าย:
หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
หมายเลขโทรศัพท์: 0-5345-3012
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:
mae-ai5010@hotmai.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลแม่นาวาง จานวน ๑๔,๗๔๒ คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย์ บ้านฮ่างต่า หมู่ที่ ๔ ซอย ๑๒ ตาบลแม่นาวาง อาเภอแม่อาย
จังหวัดเชีย งใหม่ ปริ มาณงาน กว้าง ๕ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๒๐๐ ตารางเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 1,847,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 892,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าแดง
หมู่ ที่ 5 ต าบลบ้ า นหลวง อ าเภอแม่ อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผิ ว จราจรขนาดกว้ า งเฉลี่ ย ข้ า งละ 1.00 เมตร
ยาว 477.00 เมตร
งบประมาณ 527,300 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการคมนาคม และสัญจรไปมาของประชาชน
2) เพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและส่งสินค้า
3) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดาเนินตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลบ้านหลวง จานวน 7,437 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้ านใหม่โพธิ์งาม หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านป่าแดง
หมู่ที่ 5 ตาบลบ้านหลวง อาเภอแม่ อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงานขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ยาว 477.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 451,242 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 4,558 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละอุป หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ ๑ ตาบลแจ่มหลวง
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ราชการ และการขนส่ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรต าบลแจ่ ม หลวง
อาเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นแม่ ล ะอุ ป หมู่ ที่ ๓ ถึ ง บ้ า นขุ น แม่ ร วม หมู่ ที่ ๑ ต าบลแจ่ ม หลวง
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.178 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลแจ่มหลวง จานวน 2,500 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได้ ส ะดวกในถนนสายบ้ า นแม่ ล ะอุ ป หมู่ ที่ ๓ ถึ ง บ้ า นขุ น แม่ ร วม หมู่ ที่ ๑
ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 3,000,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 911,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ซอยหน้าบ้านนายชัช สั ทธรรมนุว งศ์ เชื่อมบ้านปางป๋อ บ้า น
มหาธาตุ หมู่ ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวีย งแหง จ.เชีย งใหม่ ขนาดกว้ า ง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรื อ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
งบประมาณ 889,500 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองค์กรในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600
ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร
2) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดาเนินโครงการ ซอยหน้าบ้านนายชัช สัทธรรมนุวงศ์ เชื่อมบ้านปางป๋อ บ้านมหาธาตุ ต.แสนไห อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรและเกษตรกรบ้านปางป๋อ บ้านมหาธาตุ และเกษตรกรตาบลแสนไห
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไม่เน่าเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 889,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 – บ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ต.เมืองแหง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้น ที่ใช้งานไม่น้อยกว่า
1,140 ตารางเมตร
งบประมาณ 410,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอาเภอเวียงแหง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 – บ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 285 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.
2) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดาเนินโครงการ เส้นทางบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ทางเข้าบ้านแม่แพม หมู่ที่ 8 ต.เมืองแหง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไม่เน่าเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 410,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร
งบประมาณ 1,918,500 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองค์กรในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 3 ต.แสนไห อ.เวี ยงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร
2) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดาเนินโครงการ ซอยบ้านสันป่าตึง-บ้านปางวัว บ้านม่วงป็อก ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบ้านป่าตึง-บ้านปางวัว บ้านม่วงป็อก และเกษตรกรตาบลแสนไห
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไม่เน่าเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,918,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าบ้านมหาธาตุ บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง
จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร
งบประมาณ 556,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองค์กรในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีถนนที่ใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้าบ้านมหาธาตุ บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.
2) ระยะเวลาดาเนินโครงการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดาเนินโครงการ ซอยป่าช้าบ้านมหาธาตุ บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบ้านมหาธาตุ หมู่ที่ 4 และเกษตรกรตาบลแสนไห
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไม่เน่าเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอย่างสะดวก
และปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 556,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ที่ 1 ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 645.00 เมตร
งบประมาณ 1,189,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและคนอื่นในพื้นที่ ใช้เส้นทางได้โดยสะดวก
2) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1,4,6 บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ตาบลเหมืองแก้ว อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุม่ เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนที่ใช้ในการสัญจรได้รับการปรับปรุง ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,189,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายล่าง ซอย 7 ซ้าย 1 ขวา หน้าบ้าน
นายไรวิน หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยน้าริน ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตาบลขี้เหล็กได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไป-มา
4) เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างก่อสร้างผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแล้วเสร็จ 2 ช่วง คือ
1) ช่วงที่ 1 กว้าง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,740 ตร.ม.
2) ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถก่อสร้างผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแล้วเสร็จ 2 ช่วง คือ
1) ช่วงที่ 1 กว้าง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,740 ตารางเมตร
2) ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตารางเมตร
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายล่าง ซอย 7 ซ้าย 1 ขวา หน้าบ้าน
นายไรวิน หมู่ที่ 3 ตาบลห้วยน้าริน ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตาบลขี้เหล็กได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไป-มา
4) เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างก่อสร้างผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแล้วเสร็จ 2 ช่วง คือ 1) ช่วงที่ 1 กว้าง
47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,740 ตร.ม. 2) ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถก่อสร้างผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแล้วเสร็จ 2 ช่วง คือ
1) ช่วงที่ 1 กว้าง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,740 ตร.ม.
2) ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 969.00 ตร.ม.
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้ า งถนนคอนกรี ตเสริ ม เหล็ ก หมู่ที่ 18 ตาบลดอยหล่ อ อาเภอดอยหล่ อ จัง หวัดเชี ยงใหม่
กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร
งบประมาณ 849,500.00 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร
2) เพื่อลดอุบัติเหตุจากการสัญจร
3) เพื่อเป็นเส้นทางขนส่งทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2) ประชาชนตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนตาบลดอยหล่อและตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสะดวกในการสัญจร
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 848,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,500 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้ไผ่ บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร
งบประมาณ 999,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างหมู่บ้าน
2) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้ไผ่ บ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 และราษฎรบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ราษฎรบ้านสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 และราษฎรบ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 966,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 32,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 455,900 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
๓. แนวทางการดาเนินการ
อ าเภอได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 14 ตาบลบ้านแปะ และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบนนา หมู่ที่ 14 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 8 ตุลาคม 2559 – 21 พฤศจิกายน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 455,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก หมู่ ที่ 4 บ้า นหิ นเหล็ กไฟ เชื่อ มบ้านอมลาน ตาบลดอยแก้ ว
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 693,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฏร ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. แนวทางการดาเนินการ
อ าเภอได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 4 ตาบลดอยแก้ว และประชาชนตาบลใกล้เคียง
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหินเหล็กไฟ เชื่อมบ้านอมลาน ตาบลดอยแก้ว อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 693,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแตะ ม. 5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 936,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฎร ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมู่บ้าน/ชุมชนในปัจจุบัน
๓. แนวทางการดาเนินการ
อ าเภอได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 5 ตาบลดอยแก้ว และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 15 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 936,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านดอยแก้ว ถึงหมู่ที่ 3 บ้านแม่เตี๊ยะ ตาบลดอยแก้ว
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 2 ช่วง ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 850.00 เมตร
งบประมาณ 1,247,600 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,247,600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 907,400 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร
3) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดาเนินการ
อ าเภอได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแปะ และประชาชนตาบลใกล้เคียง
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตาบลบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ความยามรวม 448.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 907,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหย่อมบ้านแม่แพะพะคะวัม บ้านป่าลาน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ
หย่อมบ้านดงละคร บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นเส้นทาง
ในการเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตาบล และเส้นทางหลักในการเดินทางเข้าไปในตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงการขนส่ง
ผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
งบประมาณ 2,209,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
สารวจ,ออกแบบ,กาหนดราคากลาง,หาผู้รับจ้าง,ตรวจรับ
งานจ้าง,เบิกจ่ายเงิน

กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
กลุ่ม/ฝ่าย:งานปกครอง
หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:053-487115
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเมิงเหนือ และประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่สาบ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
แผน (ผล)*
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสร้าง
ร้อยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านการขนส่ง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ปี ๒๕63
แผน

ปี ๒๕64
แผน

5.2 ผลลัพธ์ : สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหย่อมบ้านแม่แพะพะคะวัม บ้านป่าลาน หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ
หย่อมบ้านดงละคร บ้านแม่แพะ หมู่ที่ 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 755 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,775 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่
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5.3 ผลการดาเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตาบลสะเมิงเหนือ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 3 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,867,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 341,100 บาท
8.ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านอมลอง หมู่ที่ 2 ต.แม่สาบ
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า
4,000 ตารางเมตร
งบประมาณ 2,341,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
2) เพื่อพัฒนาให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3) เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร
4) เพื่อให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพกางการเกษตร สามารถมีผลผลิตที่มากขึ้น พร้อมทั้งลดต้นทุนในการเพาะปลูก
สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้ทันเวลา และ ไม่เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
5) เพื่อให้ราษฎรที่จะเส้นทางนี้ ในการท่องเที่ยว สัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
สารวจ,ออกแบบ,กาหนดราคากลาง,หาผู้รับจ้าง,ตรวจ
รับงานจ้าง,เบิกจ่ายเงิน

กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
กลุ่ม/ฝ่าย:งานปกครอง
หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:053-487115
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลแม่สาบ และ ประชาชนตาบลยั้งเมิน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เป้าหมายโครงการ
ปี ๒๕60
ปี ๒๕61
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน (ผล)*
แผน
มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ
10
10
เพื่อรองรับการพัฒนาด้านการ
ขนส่ง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการท่องเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ปี ๒๕62
แผน
10

ปี ๒๕63
แผน

5.2 ผลลัพธ์ ประชาชนตาบลแม่สาบและประชาชนตาบลยั้งเมิน มีการคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสาร
ที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
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5.3 ผลการดาเนินการ
1) สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเรื่องการคมนาคมสัญจรไป-มา
2) ทาให้การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3) ทาให้ราษฎรมรคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร
5) ทาให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นพร้อมยังลดต้นทุนในการเพาะปลูกและ
ทาให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่ท้องตลาดในเมืองได้ทันเวลาทาให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เสียหาย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 11 เมษายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,978,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 362,100 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา (อมโก๋น) ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่จารจรไม่น้อยกว่า 1,740 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวก
2) เพื่อบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
สารวจ,ออกแบบ,กาหนดราคากลาง,หาผู้รับจ้าง,ตรวจรับ
งานจ้าง,เบิกจ่ายเงิน

กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
กลุ่ม/ฝ่าย:งานปกครอง
หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:053-487115
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
หมู่ที่ 11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เป้าหมายโครงการ
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน (ผล)*
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสร้าง
ร้อยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านการขนส่ง
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

ปี ๒๕63
แผน

ปี ๒๕64
แผน

5.2 ผลลัพธ์ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่าคา (อมโก๋น) หมู่ที่ 11 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,775 ตารางเมตร หรือ
ตามสภาพหน้างาน
5.3 ผลการดาเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 ต.สะเมิงใต้ และผู้ใช้เส้นทางสัญจรคมนาคม
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกและปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 26 ธันวาคม 2559
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 839,900 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 160,100 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ตาบลมืดกา เชื่อมบ้านแม่ทก หมู่ที่ 5 ตาบล
ดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1.2 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,720,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอดอยเต่า
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าทีร่ ้อยตรีบารุงเกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 053-469066
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีเส้นทางสัญจรสะดวก
2) เพื่อลดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3) เพื่อขนส่งผลผลิตทาวการเกษตรได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
4) เพื่อสร้างระบบขนส่งทางด้านคมนาคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้ า งและปรั บ ปรุ งถนนลาดยางผิ ว จราจร ก่ อสร้า งถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ขนาดกว้า ง 4.00 เมตร
ยาว 1200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่บ้านแปลง1 และบ้านแม่ทก
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนตาบลมืดกา และตาบลดอยเต่า ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตันปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,795,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 ตาบลสันทราย อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
งบประมาณ 1,145,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสายนี้
3) เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเดินทางติดต่อกันได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดาเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ

.

4. กลุ่มเป้าหมาย
..
ประชาชนและเกษตรกร บ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7 ตาบลสันทราย อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,650 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและช่วยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 2 พฤศจิกายน 2559 - 16 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 833,474.00 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 311,526.00 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมคีรี หมู่ที่ 3 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตาบลทุ่งข้าวพวง อาเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร
งบประมาณ 2,437,700 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อาเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ของจังหวัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,575,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านร่มป่าตอง หมู่ที่ 9 ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 385.00 เมตร หรือพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,303,800 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีเส้นทางทะสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชน
2) เพื่อให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและส่งสินค้า
3) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดาเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ

.

4. กลุ่มเป้าหมาย
..
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 15,700 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิ ตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและช่วยลดอุบัติเหตุ
เกิดความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ธันวาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 783,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 520,300 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
.
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองป่าแสะ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 2
ตาบลไชยสถาน อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,870,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
2) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม ขนส่ง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดาเนินการจัดทาโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดาเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบบ

.

4. กลุ่มเป้าหมาย
..
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต้นโชคหลวง บ้านศรีสองเมือง ตาบลไชยสถาน บ้านหนองป่าแสะ ตาบลชมภู
และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง จานวน 8,920 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชน สามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและช่วยลดอุบัติเหตุเกิดความปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,040,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 830,000 บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าทางเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร
งบประมาณ ๙๙๓,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อราษฎรได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้อย่างสะดวก
๒) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว
๓. แนวทางการดาเนินการ
สารวจ ประมาณการพร้อมจัดทาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตาบลหนองหาร
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กว้างเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่าน และหอพัก ห้างร้าน ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าว
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร จานวน ๑ เส้น ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าวได้
๖. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๙๙๒,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร
งบประมาณ ๙8๖,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อราษฎรได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้อย่างสะดวก
๒) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว
๓. แนวทางการดาเนินการ
สารวจ ประมาณการพร้อมจัดทาโครงการปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตาบลหนองจ๊อม
อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่าน และหอพัก ห้างร้าน ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าว
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จานวน ๑ เส้น ประชาชน
สามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าวได้
๖. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๙๘๕,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๑,๐๐๐ บาท

๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร
งบประมาณ 866,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อราษฎรได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้อย่างสะดวก
2) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว
3. แนวทางการดาเนินการ
จัดทาราคากลาง ประกาศสอบราคา และลงนามในสัญญา พร้อมเริ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยอนุรักษ์แมนชั่น หมู่ที่ 10 ตาบลป่าไผ่ อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่าน และหอพัก ห้างร้าน ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าว
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก กว้ า งขนาด 5.00 เมตร 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 เส้ น
สามารถลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และราษฎรได้รับความสะดวกในการใช้ถนน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 27 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 864,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 2,200 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอดอยหล่อ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ราษฎรได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรกระจายออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
และเป็นการบริหารจัดการใช้ถนนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่บ้านใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 2
ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนิ น การก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ มไม้ไ ผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่ อ จัง หวัด เชี ย งใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ราษฎรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
2) ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงของตาบลยางครามและตาบลสันติสุข อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ราษฎรบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 ตาบลยางคราม อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสะดวกในการสัญจร
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 995,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

2. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
สายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปางไฮ หมู่ที่ 7 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,700 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,180,400 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,180,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

54

รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่ตอน หมู่ที่ 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,230 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,578,400 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,578,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรั บปรุงผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านปางบง หมู่ที่ 1 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 0.106 กิโลเมตร
งบประมาณ 138,800 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 138,800 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกําแพงหิน หมู่ที่ 8 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 255.00 กิโลเมตร
งบประมาณ 329,600 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 329,600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านน้ําโค้ง หมู่ที่ 2 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,575 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,301,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
3) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในการใช้รถ ใช้ถนนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จที่ชํารุดเสียหาย
2) จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
3) ประชุมประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบ
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเทพเสด็จ
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งมีรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) เชื่อมโยงเส้นทางถนนสายธุรกิจและท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 3,301,200 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,270 กิโลเมตร
งบประมาณ 3,110,700 บาท หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีเส้นทางที่สะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพื่อ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการใช้ยานพาหนะ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตําบลแม่นาวาง จํานวน ๑๔,๗๔๒ คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องถ่อนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ซอย ๖ ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณงาน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 1,975,550 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,135,150 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งพัฒนาไปบ้านห้วยเกิด หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านหลวง
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร
งบประมาณ 1,901,600 บาท หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง
2) เพื่อให้การติดต่อค้าขาย การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ
ในการขนส่ง
3) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ที่เดินทางสัญจรไปมา
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตําบลบ้านหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านโปงพัฒนาไปบ้านห้วยเกิด หมู่ที่ 10 ตําบลบ้านหลวง
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 1,892,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 3,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3
ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,062,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน: ที่ทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางมาติดต่อราชการ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแม่แดด อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ตําบลแม่แดด
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลแจ่มหลวง จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกในถนนสายบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5 ถึงบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ตําบลแม่
แดดอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,756,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 305,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6
ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 4,972,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน: ที่ทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางมาติดต่อราชการ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบ้านจันทร์
อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็ก ระหว่างบ้านสันม่วง หมู่ที่ 2 ถึงบ้านหนองแดง หมู่ที่ 6 ตําบลบ้านจันทร์
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลแจ่มหลวง จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได้ ส ะดวกในถนนสายบ้ า นสั น ม่ ว ง หมู่ ที่ 2 ถึ ง บ้ า นหนองแดง หมู่ ที่ 6
ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 3,927,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1,2 และ 3 ต.
เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
15,900ตร.ม.
งบประมาณ 5,334,400 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ในองค์กรในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญยิ่งขึ้น
2) เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีถนนมีใช้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย
3) เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
1) เพื่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) สายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1,2 และ 3 ต.เปียงหลวง
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900ตร.ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปีเริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดําเนิ น โครงการบ้ านจอง หมู่ที่ 2 ถึง บ้ านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหงจังหวัด
เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว ราษฎรตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและราษฎรเดินทางสัญจรไปมา
อย่างสะดวกปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มต้นปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 5,334,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4 ม. จํานวน 3 ช่วง ช่วงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อย
กว่า 17,400 ตร.ม.
งบประมาณ 9,590,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแหง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งเป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอําเภอเวียงแหง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 ม. จํานวน 3 ช่วง
ช่วงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ใช้งานไม่น้อยกว่า 17,400 ตร.ม.
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปีเริ่มต้นปี งบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
3) สถานที่ดําเนินโครงการทางเข้าหมู่บ้านสามหมื่น หมู่ที่ 6 ต.เมืองแหง
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยว ราษฎรในหมู่บ้านสามหมื่นและใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์: เป็นถนนสายหลักที่รองรับการขยายทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและราษฎรเดินทางสัญจร
ไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีเริ่มต้นปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุดปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 9,590,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านห้วยน้ําขาว ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภออมก๋อย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ ป ระชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสั ญจรและการขนส่ งผลผลิ ต ทางการเกษตร
ออกสู่ตลาดได้ง่าย
2) ลดมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรระหว่างขนส่ง ทําให้ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้สามารถนําผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย ไปรับการรักษาได้อย่างทันต่อสถานการณ์
4) เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร บ้านห้วยน้ําขาว
ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลม่อนจอง และตําบลแม่ตื่น จํานวนไม่น้อยกว่า 4,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน
ประชาชนมีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร
บ้านห้วยน้ําขาว ตําบลม่อนจอง อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไว้ใช้ประโยชน์ จํานวน 1 แห่ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้นสัญญา 28 ตุลาคม 2559 ถึง 26 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,643,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 157,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2 3 และ 12 ต.แม่ข่า เชื่อมหมู่
ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้างข้างละ 1 เมตร ความยาวรวมสองข้าง
3.760 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,971,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กถนน
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 2,3 และ 12 ต.แม่ข่า เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้านสันมะกอกหวาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผิว
จราจรกว้างข้างละ 1 เมตร ความยาวรวมสองข้าง 3.760 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,960,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ :
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 11,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ต.แม่งอน เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่
ที่ 2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,943,800 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันมะกอก
หวาน หมู่ที่ 9 ต.แม่งอน เชื่อมบ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 2 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้า ง 5 เมตร ยาว 1
กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,941,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 28,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ :
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

(2) ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 566 เมตร
งบประมาณ 1,407,700 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหั วฝาย
หมู่ที่ 3 บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 566 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,340,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 67,700 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

(2)
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รายงานสรุปการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
งบประมาณ 1,140,400 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย
หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้ นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,130,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 10,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
งบประมาณ 1,140,400 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดั บชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย
หมู่ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,130,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 10,400 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ :
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

(2)

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 526 เมตร
งบประมาณ 853,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหัว
ฝาย ต.โป่งน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 526 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 766,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ :
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 87,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านหนองฮ่าม หมู่ที่ 10 ต.แม่คะ อ.
ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร
งบประมาณ 1,600,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ละพื้นที่อําเภอต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบ้านหนองบวกช้าง
หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านหนองฮ่าม หมู่ที่ 10 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,590,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ :
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

(2) ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายเลียบลําเหมืองวังมะหลอด (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1 ต.แม่
คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร
งบประมาณ 400,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างเส้นทางถนน สะพาน เพื่อพัฒนาเส้นทางและโครงสร้างพื้นฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหว่างกันใน
แต่ ละพื้นที่อํ าเภอต่ างๆ ตามยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจังหวั ด โดยก่อสร้ างถนนคอนกรีตเหล็ ก สายเลี ยบลํ าเหมื อง
วังมะหลอด (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่คะ หมู่ที่ 1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
160 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อําเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการดําเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์มูลค่า
การตลาดด้านเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่เชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน / สร้างรายได้ และเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 400,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ซ่อมแซมสายทางภายในหมู่บ้าน โดยใช้ผิวทางแบบ Asphaltic Concrete วิธี OverLayพร้อมตีเส้น หมู่
ที่ 11-13 ตําบลบ้านแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้มีเส้นทางในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกและปลอดภัย
2) เพื่อเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น จากการผลิตสินค้า และบริการ สนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยว ด้านศิลปหัตถกรรม
3) เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและด้านหัตถกรรมในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่อําเภอหางดงและพื้นที่ใกล้เคียง
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : ถ้าดําเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้มีทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาดกลาง
ผลกระทบ :
เชิงบวก : เป็นการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะได้รับประโยชน์ในระยะยาว
เชิงลบ : ระหว่างดําเนินการต้องทําการปิดการจราจร ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
5. ระยะเวลาดาเนินการ 11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,291,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 545,000 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศาลาหมู่ที่ 1–บ้านเวียงด้ง หมู่ที่ 11 ตําบลน้ําแพร่ อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูประโภค สาธารณูปการ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
2) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคม
3) เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใช้ถนน
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์: ถ้าดําเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้มีทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนส่งผลผลิต
ออกสู่ตลาดกลาง
ผลกระทบ :
เชิงบวก: เป็นการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะได้รับประโยชน์ในระยะยาว
เชิงลบ: ระหว่างดําเนินการต้องทําการปิดการจราจร ทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก
5. ระยะเวลาดาเนินการ 11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,000,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 800,000 บาท

7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปิง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ้น เชื่อมหมู่ที่ 9 บ้าน
ดงเหนือ ตําบลสันโป่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,799,700 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านได้มาตรฐาน
2) เพื่อให้ประชาชนในเทศบาลตําบลขี้เหล็กได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
3) เพือ่ ลดการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไป - มา
4) เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างโดยเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปิง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ้นเชื่อมหมู่ที่
9 บ้านดงเหนือ ตําบลสันโป่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไปและคนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถปรับ ปรุ งผิ ว จราจรด้ว ยแอสฟัล ติกคอนกรี ต ถนนเลี ยบน้ําปิง หมู่ที่ 4 บ้านวังหมุ้น เชื่อมหมู่ที่ 9
บ้านดงเหนือ ตําบลสันโป่ง อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 1.060 กิโลเมตร
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,799,700 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,480 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองคํา เลียบลําเหมืองพญาบ้านสัน ตําบลสบแม่ข่า อําเภอหางดง
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว
2) เพื่อให้ราษฎรในหมู่ที่ 5 และหมู่บ้านใกล้ เคียง ได้รับความสะดวกในการใช้เส้ นทางสั ญจรไปมาสะดวกขึ้น
ปลอดภัย
3) เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้สัญจร
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์: 1) ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
2) ราษฎรในหมู่ที่ 5 และหมู่บ้านใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางได้สะดวกขึ้น
3) การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว ลดการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร
ผลกระทบ : 1) บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา ในหมู่ที่ 5 บ้านหนองคํา ตําบลสบแม่
ข่าและหมู่บ้านข้างเคียง
2) ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง
5. ระยะเวลาดาเนินการ 29 ธ.ค.59 – 29 มี.ค 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,448,600 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 981,990 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 255 เมตร พร้อมกําแพงกันดินยาวรวมกัน ไม่น้อยกว่า 290 เมตร
งบประมาณ 1,897,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตร
2) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนิน การก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พร้อมกําแพงกันดินยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 290.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งแยงใน หมู่ที่ 1 ตําบลโป่งแยง อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พร้อมกําแพงกันดินยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 290.00 เมตร
ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทางคมนาคมและการขนส่งที่รวดเร็ว
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,897,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย(ฝั่งขวา) และคลอง
ชลประทานซอย 22 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) จํานวน 2 จุด
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมพู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวให้ได้มาตรฐานงานทาง เพื่ออํานวยความสะดวกของผู้ใช้เส้นทางให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเทศกาลต่าง ๆ
3. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้สัญจร
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย(ฝั่งขวา)และคลองชลประทานซอย 22 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) จํานวน
2 จุด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 13,562 ตารางเมตร มีผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ผลกระทบ :
เชิงบวก : มีถนนที่ดีขึ้นใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย
เชิงลบ : ไม่มี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 7 ธ.ค.59 – 7 ม.ค.60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 5,560,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,760,000 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแก้ว-หนองตอง หมู่ที่ 5 ถึง
หมู่ที่ 1 ต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,950 ตร.ม.
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่ง และแก้ไขปัญหาสภาพของถนนที่ได้รับความเสียหายและชํารุด ทําให้ผู้ใช้
เส้ น ทางไม่ได้รั บความสะดวกในการสั ญจร และอาจก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ ในการใช้เส้ นทางได้ อีกทั้งยังอํานวย
ความสะดวกของการคมนาคม และการติดต่อระหว่างกัน ความสะดวกในการประกอบอาชีพ นํามาซึ่งการพัฒนา
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปที่ใช้สัญจร
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ : ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแก้ว-หนองตอง หมู่ที่ 5 ถึง หมู่ที่ 1 ต.หารแก้ว
อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.
5. ระยะเวลาดาเนินการ 30 ธ.ค.59 – 28 ก.พ. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,497,600 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 384,600 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านน้ําตกแม่สา หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5
ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,312,900 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ใช้เส้นทางได้โดยสะดวก
2) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางบ้านน้ําตกแม่สา หมู่ที่ 1 ถึงบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 5
ตําบลแม่แรม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางดําเนินการ 0.770 กม. ผิวทางกว้าง 4.00 เมตร
ไม่มีไหล่ทาง
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,312,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ OVERLAY ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 2
ขวา 21 ซ้าย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ทําการปกครองอําเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้าย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นถนนที่มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2) เพื่ อเป็ น การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชนในด้ านการสร้ างรายได้ โ ดยการนํ าผลผลิ ตทางการเกษตร
ออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวกสบายการกระจายสินค้าทางด้านหัตถกรรม
3) เพื่อเป็นการพัฒนาเส้ นทางสัญจรที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน ตําบลและจังหวัดใกล้ เคียงให้ มีความสะดวกใน
ด้านเศรษฐกิจ การติดต่อราชการ การศึกษาเล่าเรียน
3.กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใช้ถนน
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลั พ ธ์ : ถนนเลี ย บคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซ้ า ย ตํ า บลขุ น คง อํ า เภอหางดง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมผิ ว จราจรแบบ OVERLAY ด้ ว ยแอสฟั ล ท์ คอนกรี ต เป็ น ถนนที่ มี ค วามปลอดภั ย
สะดวกในการสั ญจรไปมาเพื่อการพัฒ นาคุณภาพชีวิตและการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชนในด้านการขนส่ งสิ นค้า
ทางการเกษตรกรรม
5. ระยะเวลาดาเนินการ 9 พ.ย.59 – 7 ก.พ. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,675,300 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 103,300 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบ้านแม่แอน
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง
2) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
3) เพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบ้านแม่แอน
หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบ้านนาหึก หมู่ที่ 1 ตําบลสะลวง ไปบ้านแม่แอน หมู่ที่
4 ตําบลห้วยทราย อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,800,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนน Overlay ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนแม่ริม -สะเมิง
(สายเก่า) หมู่ที่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 685.00 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก
งบประมาณ 1,790,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดอุบัติในการเดินทาง
2) เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนน Overlay ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนแม่ริม-สะเมิง
(สายเก่า) หมู่ที่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 685.00 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการก่อสร้างถนน Overlay ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนแม่ริมสะเมิง(สายเก่า) หมู่ที่ 1 ตําบลริมใต้ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 685.00 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก
6.ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,790,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หืด หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร
งบประมาณ 1,988,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในบ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หืด หมู่ที่ ๑๓ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อหลวง จํานวน 242 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคง
แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้รวดเร็ว
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หืด หมู่ที่ 13 ตําบลบ่อหลวง
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,440,000 บาท
8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 548,000บาท
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลติดคอนกรีต บริเวณบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ช่วง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,482,700 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ริม
2. วัตถุประสงค์
1) เพี่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง
2) เพื่อพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3) เพื่อลดเวลาในการเดินทาง
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลติดคอนกรีต บริเวณบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ช่วง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต บริเวณบ้านแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ตําบลแม่สา อําเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ช่วง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,482,700 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านดอยแอก หมู่ที่ 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบ้าน
ทุ่งจําเริง หมู่ที่ 13 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 786.00 เมตร
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบ้านดอยแอก หมู่ที่ 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบ้านทุ่งจําเริง
หมู่ที่ 13 ตําบลอมก๋อย อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว786.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,790,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 210,000 บาท
8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร
งบประมาณ 6,719,800 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหล่อ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและรับรองความเจริญของอําเภอดอยหล่อในอนาคต
2) เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น
3) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ถึงหมู่ที่ 21 ตําบลดอยหล่อ อําเภอดอยหล่อ จังหวัด
เชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่สัญจรโดยใช้ถนนเส้นนี้
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนที่สัญจรโดยใช้ถนนเส้น ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 6,159,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 560,300 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ลายเหนือ – บ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในบ้านแม่ลายเหนือ และบ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ลายเหนือ – บ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านแม่ลายเหนือ และบ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี จํานวน 1,200 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบ้านแม่ลายเหนือ และบ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบ้านแม่ลายเหนือ และบ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านแม่ลายเหนือ –
บ้านกองปะ ตําบลบ่อสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,440,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 558,500 บาท

8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 649,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นเตี ย นอาง หมู่ ที่ ๑๐ ตํ า บลบ่ อ หลวง อํ า เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในบ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อหลวง จํานวน 900 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบ้านเตียนอาง หมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว
ผลลั พ ธ์ ต ามเป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ของโครงการ ได้ ถ นนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นเตี ย นอาง หมู่ ที่ ๑๐
ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,358,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 640,500 บาท

8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนในบ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ ตําบลบ่อหลวง จํานวน 900 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสะดวกในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้รวดเร็ว
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลายใต้ หมู่ที่ ๖
ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,440,000 บาท
8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 558,500 บาท
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
งบประมาณ 442,700 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 442,700 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนยะ หมูที่ 5 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 770,700 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ว่าการอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราษฏรในการใช้เส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
3) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ราษฏรให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓. แนวทางการดาเนินการ
อํ า เภอได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 5 ตําบลบ้านหลวง และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนยะ หมูที่ 5 ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
6. ระยะเวลาดาเนินการ 12 พฤศจิกายน 2559 – 17 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 770,700 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ – บ้านตีนตก หมู่ที่ ๘
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร
งบประมาณ 1,998,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนในบ้ า นใหม่ ยู ง ทอง หมู่ ที่ ๑๐ และบ้ า นตี น ตก หมู่ ที่ ๘ ตํ า บลนาคอเรื อ อํ า เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร
3. แนวทางการดาเนินการ
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ – บ้านตีนตก หมู่ที่ ๘
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ และบ้านตีนตก หมู่ที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ จํานวน800 คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) ประชาชนบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ และบ้านตีนตก หมู่ที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
๒) ประชาชนบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่ ๑๐ และบ้านตีนตก หมู่ที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
มีความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ ได้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างบ้านใหม่ยูงทอง หมู่ที่
๑๐ – บ้านตีนตก หมู่ที่ ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 932.00
เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,433,000 บาท
8. ถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 565,500 บาท

95

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร
งบประมาณ 1,412,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์:
1) เพื่อลดความเสียหายของสินค้าทางการเกษตรในการเดินทางและได้รับความสะดวกสบายในการใช้ถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแก้ว
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 900,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 512,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้านหนองหล่ ม หมู่ที่ 22 ตํ าบลบ้า นหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
งบประมาณ 2,200,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดํ าเนิ นการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ้ านหนองหล่ ม หมู่ ที่ 22 ตํ าบลบ้ านหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,763,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1.310 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,658,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดความเสียหายของสินค้าทางการเกษตรในการเดินทางและได้รับความสะดวกสบายในการใช้ถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก้ว
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1.310 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,260,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 398,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,608,000.00 บาท หน่วยดาเนินงาน ทีท่ ําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร
๓. แนวทางการดาเนินการ
อํ า เภอได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 8 ตําบลแม่สอย และประชาชนตําบลใกล้เคียง
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 – 19 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,608,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนห้วยแก้ว - ปางกอง หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร
งบประมาณ 1,580,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดความเสียหายของสินค้าทางการเกษตรในการเดินทางและได้รับความสะดวกสบายในการใช้ถนน
2) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สํารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ดําเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลห้วยแก้ว
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนห้วยแก้ว - ปางกอง หมู่ที่ 5 ตําบลห้วยแก้ว อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,187,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 393,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคัน หมู่ที่ 1 ตําบลแม่สอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร
งบประมาณ 1,392,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดํ าเนิ นการก่ อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ้ านหนองหล่ ม หมู่ ที่ 22 ตํ าบลบ้ านหลวง อํ าเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,059,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแม อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร
งบประมาณ 2,500,000บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2.วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
ดําเนิ น การปรั บ ปรุ งถนนลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแมอําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลบ้านแมและตําบลใกล้เคียงทีใ่ ช้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ จํานวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรั บ ปรุงถนนลาดยางแอสฟัล ติกคอนกรีต บ้านฉิมพลี หมู่ที่ 4 ตําบลบ้านแม อําเภอสั นป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านเหล่าป่าฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1.690 กิโลเมตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลด
ช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,473,600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,026,400 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ส ามหลัง หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสั นป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตร
งบประมาณ ๑,๕๗๘,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรไป-มา ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งดีขึ้น
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่และตําบลใกล้เคียง จํานวน 800 ครัวเรือน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ทางเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สามหลัง หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรื อมีพื้น ที่เฉลี่ ยไม่น้ อยกว่ า ๒,๘๔๐ ตารางเมตร
ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการขนส่งและเดินทางสัญจรที่ดี/นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเดินทาง/การ
ท่องเที่ยวส่งผลให้มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,134,490 บาท คงเหลือเงินจ่าย 443,510 บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครางการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่ก๊า
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร
งบประมาณ ๑,๙๗๕,๓๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
๓. แนวทางการดาเนินงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง ๔เมตร ยาว ๘๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านร้องขุด หมู่ ๑๐ บ้านโรงวัว หมู่ ๒ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 500
ครัวเรือน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องขุด หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมบ้านโรงวัว หมู่ที่ ๒ ตําบลแม่ก๊า อําเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชีย งใหม่ กว้าง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการมีเส้ นทาง
เชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการ
เข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
๖. ระยะเวลาดาเนินงาน ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,304,900 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 670,400 บาท

๘.ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านต้นแหนน้อย-บ้านสบอาว หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าวังพร้าว
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐เมตร
งบประมาณ ๕๐9,๕๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
๓. แนวทางการดาเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นแหนน้อย-บ้านสบอาว หมู่ที่ ๗ ตําบลท่าวังพร้าว
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า๑,๐๗๘ตารางเมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในพื้นที่ตําบลท่าวังพร้าวและตําบลใกล้เคียง ประมาณ 3๐๐ ครัวเรือน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรั บ ปรุ ง ผิ ว จราจรแอสฟั ล ท์ ติ ก คอนกรี ต บ้ า นต้ น แหนน้ อ ย – บ้ า นสบอาว หมู่ ที่ ๗ตํ า บลท่ า วั ง พร้ า ว
อํ า เภอสั น ป่ า ตองจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการมี เ ส้ น ทางเชื่ อ มโยง
การคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาส
การพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 248,391 บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 261,109 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
งบประมาณ 800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านร่องน้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลมะขามหลวงและตําบลใกล้เคียงที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ จํานวน 600 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องน้ํา หมู่ที่ 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 537,800 บาท
8.ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 262,200 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านดงก๋ํา หมู่ที่ 7 - บ้านท่าจําปี หมู่ที่ 8 ตําบล ทุ่ง
สะโตก อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร
งบประมาณ 800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3.แนวทางการดาเนินงาน
ดําเนินการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต-บ้านดงก๋ํา หมู่ที่ 7 – บ้านท่าจําปี หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งสะโตก
อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลทุ่งสะโตกและตําบลใกล้เคียงทีใ่ ช้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ จํานวน 500 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต -บ้านดงก๋ํา หมู่ที่ 7 – บ้านท่าจําปี หมู่ที่ 8 ตําบลทุ่งสะโตก อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตรประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการ
มีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่ การสร้างงาน/สร้างรายได้
และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 209,200 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 70,600 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตําบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 204.00 เมตร
งบประมาณ 556,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นเส้ น ทางคมนาคมถนนซอยระหว่างศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่กับ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตําบลยุหว่า มีความสะดวกปลอดภัยและให้ประชาชนติดต่อ
ส่วนราชการและการขนส่งต่างๆได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระหว่างศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่กับ
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตําบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา
0.05 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางเพื่อติดต่อศูนย์ราชการต่างๆเป็นจํานวนมากจํานวน 1,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านศาลา หมู่ที่ 11 ตําบลยุหว่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร
ประชาชนในหมู่บ้าน บ้านศาลา หมูที่ 11 ตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จากการมีเส้ นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่
การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 404,490 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 151,510 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเสี้ยวถึงบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว ตําบลบ้าน
กลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตร
งบประมาณ 2,231,600 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจร รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งเสี้ยวถึงบ้านป่าสัก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว ต. บ้านกลาง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 852 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1,000 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งเสี้ยวถึงบ้านป่าสักหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งเสี้ยว ตําบลบ้านกลาง อําเภอสันป่า
ตองจังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตรประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการมี
เส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/ สร้างรายได้
และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,588,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 643,600 บาท
สิ้นสุดการดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง
หมู่ที่ 10 ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 6,010,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 2 ตําบลน้ําแพร่ เชื่อมกับบ้านม่วงหลวง หมู่ที่ 10
ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรในพื้นที่ จํานวน 146 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมา และการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ตัวชี้วัด ความยาวของถนน คสล.เพิ่มขึ้น 1,760 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 21 พฤศจิกายน 2559 –3 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 4,747,899 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,262,101 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ทีท่ ําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
2) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมู่บ้าน/ชุมชนในปัจจุบันและอนาคต
3) เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดาเนินการ
อํ า เภอได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ และประชาชนตําบลใกล้เคียง
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 19 พฤศจิกายน 2559 – 17 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,000,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าจี้ ตําบลทุ่งหลวงถึงบ้านน้ําแพร่
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ยาว 1,100 กิโลเมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร
งบประมาณ 2,133,600 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ลดอุบัติเหตุ
3. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านป่าจี้ ตําบลทุ่งหลวงถึงบ้านน้ําแพร่ อําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่ ยาว 1,100 กิโลเมตร พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในตําบลน้ําแพร่และตําบลทุ่งหลวง
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
ตัวชี้วัด ความยาวของถนน คสล.เพิ่มขึ้น 1,100 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 14 พฤศจิกายน 2559 –28 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,130,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 3,600 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิน้ สุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา ม.3 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 2,402,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ว่าการอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของหมู่บ้าน/ชุมชนในปัจจุบันและอนาคต
๓. แนวทางการดาเนินการ
อํ า เภอได้ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการ ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี ง บประมาณ 2560
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
และครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 3 ตําบลข่วงเปาและประชาชนตําบลใกล้เคียง
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าศาลา ม.3 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 เมษายน 2560 – 30 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,402,200 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิน้ สุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านสันห้าง – บ้านโล๊ะป่าไคร้ หมู่ที่ 3
ตําบลบ้านหลวง อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร
งบประมาณ 1,438,700.00 บาท หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง
2) เพื่อให้การติดต่อค้าขาย การขนส่งสินค้าทางการเกษตร เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ
ในการขนส่ง
3) เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ที่เดินทางสัญจรไปมา
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตําบลบ้านหลวง จํานวน 7,437 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านสันห้าง – บ้านโล๊ะป่าไคร้ หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านหลวง อําเภอ
แม่ อ าย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ปริ ม าณงาน ถนนคสล.ผิ ว จราจรกว้ า ง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,680.00 ตารางเมตร พร้อมถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 1,432,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 2,100 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหลวง ถึงหมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,468,700 บาท
หน่วยดาเนินงาน ทีท่ ําการปกครองอําเภอจอมทอง
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๓. แนวทางการดาเนินการ
อําเภอได้ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อ
ก่อให้เกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด อันก่อจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง และ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 4 ตําบลบ้านหลวง - หมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว และประชาชนที่สัญจรไปมา
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านหลวง ถึงหมู่ที่ 2 ตําบลดอยแก้ว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1.280 กิโลเมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 19 พฤศจิกายน 2559 – 16 กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,468,700 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 6 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร
งบประมาณ 8,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดํ าเนิ นการก่ อสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บ้ านสั นต้ นดู่ หมู่ ที่ 6 ตํ าบลท่ าตอน อํ าเภอแม่ อาย จั งวั ดเชี ยงใหม่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจร
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน
เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่างๆ อันจะ
ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 4,888,383 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริมเหล็ ก เส้ นทางบ้านหนองคริซูใน ไปบ้านแม่ขะปู ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 9,916,0๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสะเมิง
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง การประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพที่ดขี ึ้น
๒) เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผู้รับจ้าง,ตรวจรับ
งานจ้าง,เบิกจ่ายเงิน

กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
กลุ่ม/ฝ่าย:งานปกครอง
หัวหน้ากลุ่ม/งาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ:
นายชาตรี กิตติธนดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์:053-487115
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์:a.samoeng115@gmail.com

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๓,๕๐๐ คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เป้าหมายโครงการ
ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน (ผล)*
แผน
แผน
แผน
แผน
มีการพัฒนาโครงสร้าง ร้อยละ
10
10
10
พื้นฐานเพื่อรองรับการ
พัฒนาด้านการขนส่ง
เศรษฐกิจสาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ท่องเที่ยว
อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 40
5.2 ผลลัพธ์: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ๑ แห่ง ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,540 ม. หนา ๐.๑๕ มม.
หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,700ตรม. พร้อมลงดินไหล่ทางทั้งสองข้าง
5.3 ผลการดาเนินการประชาชนได้รับความสะดวกสบายจากการใช้เส้นทางเพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 18 ตุลาคม 2559 – 26 มิถุนายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 8,649,975 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,266,025บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อระหว่างบ้านสบงายกับบ้านห้วยทรายขาว ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร
งบประมาณ 1,838,500 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหว่างบ้านสบงายกับบ้านห้วยทรายขาว สถานที่บ้านสบงาย หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้ างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 14 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,390,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 448,500บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ํารู หมู่ 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 2,460,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ํารู หมู่ 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมป้ายโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นํา ไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 18 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,642,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 818,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไตรสภาวคาม-สัมมานะ หมู่ 5ตําบลปิง โค้งอําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,610,000 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ า นไตรสภาวคาม-สั ม มานะ หมู่ 5 ตํ า บลปิ ง โค้ ง อํ า เภอเชี ย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้น ทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนา
6. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตําบลปิงโค้ง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,488.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
งบประมาณ 890,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บ้านปางมะเยา หมู่ที่ 4 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชีย งใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,488.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังอัดแน่นเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้ างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 660,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 230,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟัลกรีต บ้านแม่เตาะ หมู่ 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
โครงการก่ อ สร้ า งถนนลาดยางผิ ว จารจรแอสฟั ล กรี ต บริ เ วณสายบ้ า นแม่ เ ตาะ หมู่ 11 ตํ า บลเชี ย งดาว
อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 16 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,990,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 510,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านไร่ – มะขามหลวง เทศบาลตําบล
สันป่าตอง หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจร รองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านไร่ – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันป่าตอง หมู่
ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 760 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อมอําเภอสั นป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และที่สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่
จํานวน 2,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านไร่ – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันป่าตอง หมู่
ที่ 5 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 760 เมตร ประชาชนในพื้นที่
ได้รับประโยชน์จากการมีเส้ นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ นําไปสู่
การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินงาน 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,050,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 749,600 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยข้างตลาดสดวังจ๊อม หมู่ 4 ถึงบ้านดอนศรีสะอาด
หมู่ที่ 15 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 539.00เมตรหรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,156.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ 1,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยข้างตลาดสดวังจ๊อม หมู่ 4 ถึงบ้านดอนศรีสะอาด
หมู่ที่ 15 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 539เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,156.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 22 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 766,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,034,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

125

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ 578,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอยกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโป่งขาม หมู่ที่ 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชีย งใหม่ ขนาดกว้า ง 3.00 เมตร ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พร้ อมป้ ายโครงการงบประมาณ
578,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้น จากการขยายเส้นทางในพื้นที่
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพื้นที่ ได้รับประโยชน์จากการมีเส้นทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ นําไปสู่การสร้างงาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนา
ต่างๆ อันจะช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในจังหวัดได้
6. ระยะการดาเนินการ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 แล้วเสร็จวันที่ 10 มกราคม 2560 รวม 60 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 415,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 163,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร
งบประมาณ 1,711,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาการสัญจรไป-มา ของผู้ใช้เส้นทางได้สะดวกและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการใช้เส้นทาง
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
..
ประชากร ตําบลชมภู ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตําบลอุโมงค์ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
จํานวน 3,620 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกสบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 12 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,305,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 406,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนเอสฟัลติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
ทําการโอเวอร์เลย์เพื่อสะดวกในการสัญจร
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน หมู่ที่ 8, 9, 10 ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 7,250 คน

..

5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัย และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 583,700 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 416,300 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 2 ซอย 6 ตําบลขัวมุง ให้การเดินทาง
สะดวก อันจะส่งผลให้ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตําบลขัวมุง ดีขึ้น
2) เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพการขนถ่ายและส่งสินค้าพืชผลทางการเกษตร สร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนและชุมชนในเขตตําบลขัวมุง
3) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมและลดปัญหาอุบัติเหตุในท้องถนน
4) เพื่อลดต้นทุนการเกษตรอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนส่งพืชผลทางการเกษตร
5) เพื่อเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการสัญจรบนถนน
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
..
ประชาชนและเกษตรกร หมู่ที่ 2, 3, 4 ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1,730 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและช่วยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 15 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 859,600 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 140,400 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป.
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ขยายไหล่ทางถนนสายหลักด้วยแอสฟัสติกคอนกรีตความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,370 ตารางเมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์ .
เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วเป็นการลดต้นทุนการผลิต เพื่อ
ความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุหางถนน และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมด้วย
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
.
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านไชยสถานตําบลป่าบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
จํานวน 1,140 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนได้ รั บความสะดวกในการเดิ น สั ญจรไป-มา และทํ าให้ ขนส่ งผลผลิ ตทางการเกษตรได้ รวดเร็ ว
เป็นการลดต้นทุนการผลิต สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมด้วย
6. ระยะเวลาดาเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 560,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 440,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
.
กิจกรรม ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ความยาว รวม
1.4685 กิโลเมตร
.
งบประมาณ 2,750,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
2) เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
3) เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่
5) เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรในพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้า หมาย
ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตําบลดอนแก้ว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 1,650 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและช่วยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ธันวาคม 2559 - 29 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,475,860.00 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,274,140.00 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

..
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตจํานวน 2 จุด ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว
รวม 600.00 เมตร
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
ราษฎรตําบลหนองผึ้งและราษฎรผู้สัญจรไปมาได้รับประโยชน์ในการใช้เส้นทางคมนาคมที่ดีขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) สํารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่ มเป้ า หมาย
ประชาชนทั่วไป และประชาชนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่จํานวน 15,100 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 5 พฤศจิกายน 2559 - 19 ธันวาคน 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 629,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 371,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ

..
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 456,000.00 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่วาง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีคมนาคมที่ดี ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็ว
3. แนวทางการดาเนินงาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.50
ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในหมู่บ้านดอนเปา หมู่ที่ 4 จํานวน 850 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานงานทาง สําหรับการคมนาคม
6. ระยะเวลาดาเนินการ 15 ต.ค. 2559 – 21 พ.ย. 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 455,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ขี้มูก
น้อย – หมูที่ ๑๒ บ้านห้วยวอก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.
งบประมาณ ๑,๙๗๗,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การเดินทางมาติดต่อราชการ และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบ้านทับ อําเภอ
แม่แจ่มมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผ่นดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมู่ที่ ๑๓ บ้านแม่ขี้มูกน้อย – หมู่ที่
๑๒ บ้านห้วยวอก ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตร.ม.
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรตําบลบ้านทับ อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๗๐๐ ตร.ม.จํานวน ๑ สาย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๙๗๓,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๔,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 1,050,000บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
ดําเนินการซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรเชื่อมต่อระหว่างบ้าน
แม่กุ้งน้อย ม.9 ไปยังบ้านต้นแก้ว ต.มะขามหลวงอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพี้ น ที่ ตํ า บลทุ่ ง ต้ อ ม ,ตํ า บลมะขามหลวง และตํ า บลใกล้ เ คี ย งที่ ใ ช้ สั ญ จรผ่ า นไปมาในพื้ น ที่
จํานวน 800 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์จากการมีเส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้าง
งาน/สร้างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒนาต่าง ๆ ช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในระดับอําเภอ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 970,000 บาท
8.ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 80,000 บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม บู ร ณะซ่อมสร้ า งทางผิ ว แอสฟั ล ท์ต กคอนกรีต อํา เภอสั นป่ าตอง จัง หวัด เชีย งใหม่ ผิ ว ทางกว้า ง
8 เมตร ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130
กิโลเมตร
งบประมาณ 498,300 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในการสัญจรรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง
3. แนวทางการดาเนินงาน
บูรณะซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ตกคอนกรีต อําเภอสันป่า ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวทางกว้าง 8 เมตร ผิวทาง
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย
บ้านน้ําบ่อหลวง –ห้วยโท้งตอนบ้านหัวฝาย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพี้นที่ตําบลน้ําบ่อหลวง ทีใ่ ช้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่ จํานวน 200 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
บูรณะซ่อมสร้างทางผิวแอสฟัลท์ตกคอนกรีต อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวทางกว้าง 8 เมตร ผิวทาง
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย
บ้ า นน้ํ า บ่ อ หลวง –ห้ ว ยโท้ ง ตอนบ้ า นหั ว ฝาย อ.สั น ป่ า ตอง จ.เชี ย งใหม่ ประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์
จากการมีเส้น ทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน เกื้อกูล ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นําไปสู่การสร้างงาน/
สร้ างรายได้ และการเข้าถึงโอกาสการพัฒ นาต่าง ๆ ช่ว ยลดช่องว่างการพัฒ นาในระดับอําเภอจํานวน 300
ครัวเรือน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 480,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 18,300 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4บ้านขัวโก ตําบลสันป่าเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร
งบประมาณ 800,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อราษฎรได้ใช้ถนนเพื่อการสัญจรได้อย่างสะดวก
๒) เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าว
๓. แนวทางการดาเนินการ
สํ ารวจ ประมาณการพร้ อมจั ดทํา โครงการก่อสร้ างถนนโอเวอร์ เลย์ หมู่ที่ 4บ้า นขัว โก ตําบลสั นป่าเปา
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลทั่วไปที่สัญจรผ่าน และหอพัก ห้างร้าน ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางดังกล่าว
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนโอเวอร์เลย์ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร จํานวน ๑ เส้น ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก ลดปัญหาอุบัติเหตุบนเส้นทางดังกล่าวได้
๖. ระยะเวลาดาเนินการ 31 มีนาคม 2560 – 29 พฤษภาคม 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 476,70๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 323,30๐ บาท
ระหว่างดําเนินการ

สิ้นสุดดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของอาเภอไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ํารูบน (บ่อพวง 3 แห่ง) ในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
งบประมาณ 2,600,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
2.วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ พื้นที่ขยายผลบ้านปาง
2) เพื่อให้มีแหล่งเก็บน้ํา ที่มั่นคง ถาวร สามารถเก็ยกักน้ําได้เต็มศักยภาพ
3) เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และสําหรับใช้ในการเกษตรได้อย่าพอเพียง
3. แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ําและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยโดยซ่อมแซมบ่อเก็บน้ํารูบน (บ่อ
พวง 3 แห่ง) ในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่อําเภอไชยปราการ ณ บ้านปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 14,959 คน
5. ผลการดาเนินงาน
ได้พัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ําและแก้ไขปัญหาภัย แล้งและปัญหาอุทกภัยโดยซ่อมแซมบ่อเก็บน้ํารูบน (บ่อ
พวง 3 แห่ง) ในโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพื้นที่อําเภอไชยปราการ ณ บ้านปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 2,600,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดําเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของอาเภอไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ํางอบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองบัว
งบประมาณ 1,970,000 บาท หน่วยดาเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอไชยปราการ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนที่ดี และมีความปลอดภัยใช้ในการสัญจร
2) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
3) เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่เกษตรกรในการใช้เส้นทางดังกล่าว ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อเป็นการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง ดังกล่าว
3. แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ําง็อบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว
อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว
จํานวน ประมาณ 30,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน
ได้ก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้ําง็อบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 1,970,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดําเนินการ

3. โครงการปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง
บานเมืองนะ ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง
พรอมอาคารประกอบ บานเมืองนะ
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้าฝายขุนปิง บ้านเมืองนะ ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ก่อสร้างรางรินส่งน้าและอาคารประกอบ ความยาว 755 เมตร
งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน โครงการชลประทานเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
ระบบส่งน้าฝายขุนปิง บ้านเมืองนะ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยเหลือ
หมู่บ้านตามแนวชายแดนที่มีปัญหาด้านแหล่งน้ากินน้าใช้ , ยาเสพติด , พืนที่ท้ากิน , การบุกรุกป่าต้นน้า ซึ่งปัญหา
เหล่านีเป็นผลกระทบความมั่นคงของชาติ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่ง
เข้าไปดูแลเรื่องการจั ดหาแหล่งน้าด้านการเกษตร และอุปโภค - บริโภคให้ หมู่บ้านเป้าหมาย เพื่อให้ห มู่บ้าน
เป้าหมายสามารถพัฒนาต่อไปได้ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในหมู่บ้านเมืองนะให้ดีขึนอีกด้วย
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างรางริน คสล. ขนาดก้นกว้าง 0.80 เมตร X สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 755 เมตร
พร้อมอาคารประกอบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรบ้านเมืองนะและหมู่บ้านใกล้เคียง จ้านวน ๖๙๑ ครัวเรือน ๒,๘๐๐ คน ช่วยเหลือพืนที่การเกษตร 600 ไร่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) สามารถส่งน้าช่วยเหลือพืนที่การเกษตรของราษฎรบ้านเมืองนะและหมู่บ้านใกล้เคียง
๒) ราษฎรบ้านเมืองนะและหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถใช้น้าส้าหรับการอุปโภค - บริโภค จ้านวน ๖๙๑ ครัวเรือน
๒,๘๐๐ คน ช่วยเหลือพืนที่การเกษตร 600 ไร่
๓) บ้านเมืองนะและหมู่บ้านใกล้เคียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน มีผลผลิตและรายได้ต่อปีเพิ่มขึน
6. ระยะเวลาดาเนินการ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๘,๙๙๙,๘๒๑.๕๙ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๑๗๘.๔๑ บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สินสุดด้าเนินการ

4. โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิต ดั้งเดิมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนของชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนวัดศรีสุพรรณ
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววัดศรีสุพรรณ ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในชุมชนวัดศรีสุพรรณ
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 750,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 249,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

5. โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัย
นานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน AEC
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมมหัศจรรย์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
2) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อสร้างทางเลือกการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,835,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 665,000บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2560
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจาปี 2560
งบประมาณ 5,809,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ /ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อสร้างทางเลือกการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017 และพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2017 / ผู้เข้าร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 42 ประจาปี 2560
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชนเผ่า วิถีชีวิต วัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จัก และสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) และ 3 วัน (3 – 5 กุมภาพันธ์ 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 725,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 184,000บาท
ในส่วนของสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา (909,000 บาท)
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

7. โครงการพัฒนาเครือขาย
การทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน
งบประมาณ 624,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นระเบียบและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
2) เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวเป็นเครือข่าย และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017 และพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในชุมชน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 624,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

8. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai
Travel Mart 2016 (CTM 2016)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM
2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Travel Mart
2017) CTM 2017
กิจ กรรม กิจ กรรมที่ 3 กิจ กรรมผลิ ตสื่ อประชาสั มพันธ์การตลาดการท่องเที่ ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
(Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM 2017
งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในเวทีระดับโลก
2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของจังหวัด ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยว
ชาวต่างชาติ
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017)
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในเวทีระดับโลก
6. ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,466,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 34,000บาท

9. โครงการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรอง
สถานประกอบการ และแหลงทองเที่ยว
ตามมาตรฐานกรมการทองเที่ยว
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยว
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสารวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว
งบประมาณ 2,334,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อยกระดับสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว AEC
2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้างสรรพสินค้าเชียงใหม่ แอร์พอตท์
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมาตรฐานผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,277,250 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 56,750บาท

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออกจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท
หน่วยงานดาเนินการ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2.วัตถุประสงค์
1) พัฒนาการผลิตมะม่วงของเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อการส่งออก
2) เพื่อพัฒนาความรู้ การแปรรูปผลผลิตมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากมะม่วง เพื่อช่วยลด
ความสูญเสียจากผลผลิตที่คุณภาพต่าซึ่งไม่สามารถส่งออกได้
3) เพื่อส่งเสริมและศักยภาพด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม และเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. แนวทางการดาเนินการ
ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดอาเภอ, กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันการศึกษา, ภาคธุรกิจ -เอกชน,
เกษตรกรชาวสวนมะม่วงต้นแบบ,และคณะกรรมการดาเนินงานโครงการฯ ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม
รวม 8 กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเสวนา การทัศนะศึกษาดูงาน การจัดงานส่งเสริม
กิจการชาวสวนมะม่วง การจัดทาศูนย์เรียนรู้ผู้ปลูกมะม่วงต้นแบบฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านการ
ผลิต การส่งเสริมการรวมกลุ่ม/เครือข่าย และการตลาด
4. กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน ละผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
5.1 เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใน
การผลิตมะม่วงคุณภาพได้มาตรฐาน การจัดการตลาด การรวมกลุ่ม/เครือข่าย และการบริหารจัดการกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
ผ่านการเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการประชุมเสวนา จานวน 300 ราย
5.2 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ผู้ปลูกมะม่วงต้นแบบ จานวน 3 ศูนย์ฯ ใน 3 อาเภอ ประกอบไปด้วย
1) ศูนย์เรียนรู้ด้านการตัดแต่งกิ่ง
2) ศูนย์เรียนรู้ด้านสายพันธุ์มะม่วงทางเลือก
3) ศูนย์เรียนรู้ด้านระบบน้าอัจฉริยะ
5.3 การจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งออก จานวน 15 กลุ่ม และเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจังหวัด
เชียงใหม่ 1 เครือข่าย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้-ข่าวสาร การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุ่มและเครือข่าย
5.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงแปรรูป โดยการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนาผลิตผลตกเกรดการ
ส่งออกมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า จานวน 4 กลุ่มในอาเภอฝาง ไชยปราการ เวียงแหง และพร้าว
6. ระยะเวลาดาเนินการ 20 เมษายน 2560- 15 กันยายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,825,970 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 167,730 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินงาน
(ภาพถ่ายแต่ละกิจกรรมตามเอกสารแนบ)
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ การอบรมถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่องมะม่วง และมะม่วงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ได้มาตรา GAP
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตมะม่วงให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการส่งออก
๑.๒ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการและแก้ไขปัญหาการผลิตมะม่วงในภาวะโลกร้อน
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตมะม่วงล่าฤดู
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรทั้งหมด ๑๐๐ คน จากอาเภอแม่อาย จานวน ๒๐ คน
อาเภอไชยปราการ จานวน ๔๐ คน อาเภอเชียงดาว จานวน ๔๐ คน สถานที่ หอประชุมเทศบาลตาบลไชยปราการ
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรทั้งหมด ๑๐๐ คน จากอาเภอพร้าว ๖๐ คน อาเภอแม่
แตง ๓๐ คน อาเภอเวียงแหง ๑๐ คน สถานที่ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อาเภอพร้าว
๓. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ภาพกิจกรรม การอบรมถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่องมะม่วง และมะม่วงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และได้มาตรา
GAP ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ

ภาพกิจกรรม การอบรมถ่ายถอดองค์ความรู้เรื่องมะม่วง และมะม่วงนอกฤดูที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และได้มาตรา
GAP ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพร้าว จากัด อาเภอพร้าว
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นากลุ่มแกนนาเกษตรกรและเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ในการบริหาร
จัดการกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มและเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ในจังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ทางด้านการผลิต และการตลาด ระหว่าง
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงอาเภอต่างๆ
๑.๓ เพื่อสร้างกลุ่ม เกษตรกรผู้นากลุ่ม และเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรชาวสวนมะม่วง
จังหวัดเชียงใหม่ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
- จัดจัดกิจกรรม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ จานวน
๑๕๐ คน จากอาเภอไชปราการ อาเภอฝาง อาเภอแม่วาง อาเภอพร้าว อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง และอาเภอแม่
แตง สถานที่ ริมดอยรีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๓. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นากลุ่มแกนนาเกษตรกรและเกษตรกรคลื่นลูกใหม่ในการบริหารจัดการกลุ่ม
และเครือข่ายเกษตรกร ณ ห้องประชุมริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้ปลูก
มะม่วงต้นแบบ
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตของมะม่วงคุณภาพส่งออก ของกลุ่มผู้ปลูกมะม่วง
ต้นแบบ
๑.๒ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารการตลาดของมะม่วงคุณภาพส่งออก
ต้นแบบ
๑.๓ เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชาวสวนมะม่วงที่ประสบความสาเร็จ และนามาปรับใช้
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ.เชียงใหม่ จานวน ๕๐ คน ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วง
ส่งออกต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น (คุณบุญส่วน แก้วไพฑูรย์) ผู้ผลิตมะม่วงโชคอนันต์เพื่อการส่งออก และ กลุ่มผู้ปลูก
มะม่วงต้นแบบ จังหวัดอุดรธานี คุณภูชิต (วิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
3. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงต้นแบบ
จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุ่มองค์กรเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงต้นแบบ
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๔ การจัดทาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ในการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกประจาจังหวัด
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกในด้านต่างๆ
๑.๒ เพือ่ เป็นสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพระหว่างเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั้งหมด 3 แห่ง
1. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “สายพันธุ์มะม่วงที่ปรับตัวได้ดีในภาวะโลกร้อน” อาเภอแม่แตง
2. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “ระบบน้าอัจฉริยะสาหรับสวนมะม่วง” อาเภอเชียงดาว
3. ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “การตัดแต่งทรงพุ่มมะม่วง” อาเภอพร้าว
ได้มีการจัดตั้งระหว่าง เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐
๓. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “การตัดแต่งทรงพุ่มมะม่วง” อาเภอพร้าว

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “ระบบน้าอัจฉริยะสาหรับสวนมะม่วง” อาเภอเชียงดาว

ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “แปลงรวบรวมสายพันธุ์มะม่วงทางเลือกทนร้อน” อาเภอแม่แตง
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๕ การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๐
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตผลมะม่วงคุณภาพของเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
ผู้ประกอบการส่งออก และแปรรูป ทั้งในและนอกประเทศ
๑.๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ จาหน่าย สร้างช่องทางการตลาดสาหรับผลผลิตมะม่วงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม่
๑.๓ เพือ่ เป็นกิจกรรมประจาปีสาหรับดึงดูดผู้บริโภค นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการส่งออก นักธุรกิจ อุตสาหกรรมแปร
รูปมะม่วง และที่เกี่ยวเนื่องเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
กิจกรรมวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ลักษณะการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดง ออกร้านประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม่ ,
การประกวดผลผลิตมะม่วง, การสาธิตการแปรรูป, การเสวนาทางวิชาการ, การแสดงนวัตกรรมการผลิตมะม่วงคุณภาพ
จากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง ๓ วัน มีผู้เข้าชมงานมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน
๓. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันมะม่วง
และของดีประจาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม งานวันมะม่วงและของดีจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๖ การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะม่วงแบบมืออาชีพ
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันกาจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะถิ่นที่สาคัญในมะม่วงเพื่อการค้าการส่งออก
๑.๒ เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบถึงเทคนิควิธีการปรับตัวในการผลิตมะม่วงเพื่อการค้าภายใต้ภาวะโลกร้อน
๑.๓ เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการกาจัดศัตรูพืชที่ภาคปฏิบัติ
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ได้จัดอบรมในวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ อบรมการจัดการชนิดศัตรูพืชที่ก่อความเสียหายกับสวนมะม่วง จังหวัด
เชียงใหม่ได้แก่ เพลี้ยไฟพริก (ในสวนมะม่วง), โรคแอนแทรกโนส และโรคผลแก้ว (ผลกะเทย)และได้มีการสนับสนุน
เครื่องมือ และชุดน้ายาเคมี ตรวจสอบสภาพดิน และปุ๋ยในดิน ซึ่งได้มีการอบรม ๒ จุด
1) ห้องประชุมเทศบาล ตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ ตัวแทนเกษตรกรจาก อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง
อาเภอเชียงดาว อาเภอเวียงแหง จานวน ๑๕๐ คน
2) ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพร้าว อาเภอพร้าว ตัวแทนเกษตรกรจากอาเภอพร้าว อาเภอเวียงแหง อาเภอแม่
แตง จานวน ๑๕๐ คน
๓. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะม่วงแบบมืออาชีพ ณ อาเภอไชยปราการ
และอาเภอพร้าว
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๗ โครงการแปรรูปผลผลิตมะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่า
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อให้เกษตรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปมะม่วงให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า และมีคุณภาพ
๑.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับมะม่วง เพื่อแก้ไขปัญหาราคามะม่วงตกต่าและมะม่วงตกเกรด
๑.๓ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากเกษตรกรที่ได้ทาการแปรรูปจากกลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสาเร็จ
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
การให้ความรู้ ประสบการณ์ และปฏิบัติการแปรรูปมะม่วง การทัศนะศึกษาดูงานผู้ประกอบการ แปรรูปมะม่วง
อบแห้ง เป็นการค้า โดยมีการจัดอบรมในวันที ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมจานวน 2 วัน วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ไปฝึกอบรมการแปรรูปมะม่วงที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน
กรแปรรูปมะม่วง ที่วิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอาเภอดอยหล่อ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๓๐ คน
3. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะม่วง ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม การฝึกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะม่วง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านท่าล้อ
อ.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
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กิจกรรมย่อยที่ ๑.๘ การประชุมเสวนา “มะม่วงเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่เวทีโลก”
1. วัตถุประสงค์และแนวทางการดาเนินงานกิจกรรมโดยสรุป
๑.๑ เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการคาดการสถานการณ์การตลาดของการส่งออกมะม่วงเพื่อให้เกษตรกรชาวสวน
มะม่วง ฝ่ายวิชาการด้านมะม่วง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ-เอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้และ
ประสบการณ์ในการผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการค้า การส่งออก อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก
ชาวสวนมะม่วง จ.เชียงใหม่
๑.๒ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เกษตรกร ภาควิชาการ และผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการผลิตมะม่วง และ
การบริหารตัดการก่อนและหลังการออกสู่ตลาด
๑.๓ เพื่อให้เกษตรกรได้รวมตัวเป็นกลุ่ม และ สร้างเครือข่ายของผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์การผลิตระหว่างชาวสวนมะม่วง จ.เชียงใหม่
๒. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ครั้งที่ ๑ เป็นการจัดเสวนาก่อนการผลิตออกสู่ตลาด เป็นการนาเสนอขอมูลจาก เกษตรกร ภาควิชาการ และ
ผู้ประกอบการ ในประเด็น สภาพการผลิตมะม่วงในปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การประมาณการผลผลิต สถานการณ์การตลาด
ของมะม่วง การจัดการผลผลิตและโอกาสของผลผลิตที่ไม่ส่งสามารถส่งออกได้ และการปรับตัวของผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ จัดในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายจานวน ๕๐ คน
ครั้งที่ ๒ เป็นการจัดการเสวนาในระยะที่ผลผลิตเกษตรกรเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ข้อมูลระหว่างเกษตรกรและภาควิชาการ ในประเด็น รายงานการซื้อขายและราคาของมะม่วง การขับเคลื่อนและสร้าง
เครือข่ายของเกษตรกร รายงานการสร้างเครือข่ายของการประสานงาน และการมีส่วนร่วมในงานมะม่วง ครั้งที่ ๘ ปี
๒๕๖๐ จัดในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สวนคุณช้างแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย
จานวน ๕๐ คน
๓.ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ภาพกิจกรรม การเสวนา มะม่วงเชียงใหม่ ก้างไกลสู่เวทีโลก ณ สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม การเสวนา มะม่วงเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่เวทีโลก ณ สวนคุณช้างแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

11. โครงการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยว
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน AEC
(กิ่วผาวอก -สันตนดู - หลักแตง)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่ งเสริ มเส้ นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่ อนบ้ าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน AEC
(กิ่วผาวอก- สันต้นดู่-หลักแต่ง)
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่อาเซียน
กิจกรรม กิ จ กรรมที่ 2 กิ จกรรมการท่ องเที่ ยวเชื่ อมโยงประเทศเพื่ อนบ้ านเพื่ อรองรั บประชาคมอาเซี ยน AEC
(กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC (กิ่วผาวอก-สันต้นดู่-หลักแต่ง)
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ
2) เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งาน Lanna Expo 2017
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมงาน Lanna Expo 2017
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน AEC
(กิ่วผาวอก - สันต้นดู่-หลักแต่ง)
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,345,300 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 654,700 บาท

12. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับ
เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และพื้นที่ขนส่งมวลชน
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ๆ
2) เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม่ สนามบินเชียงใหม่/สถานีรถไฟเชียงใหม่/ขนส่งมวลชนเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,501,642 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 498,358 บาท

13. โครงการความรวมมือพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดาริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 987,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่บ้านปางมะโอ ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอย่างมั่นคงเพียงพอต่อการดารงชีวิต
2) เพื่อให้เกษตรมีความรู้และมีทักษะทางอาชีพ การแปรรูปการปลูกชา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
สามารถพึ่งตนเองและสามารถนาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้
3) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตการปลูกชาอัสสัม คุณภาพ ตามการผลิตดีตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม
(GAP)
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะท างานโครงการความร่ว มมื อ ในการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม อาชี พ การปลู ก ชา
ในพื้นที่โครงการพระราชดาริ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนากลุ่มฯ จานวน 2 ครั้ง
2) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม โดยส่งเสริมกลุ่มและพัฒนากลุ่มให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาอัสสัม และผ่านการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP
3) จัดทาแปลงสาธิตการปลูกชาที่มีคุณภาพเพื่อการเรียนรู้
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ผลิตชาบ้านปางมะโอ ตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เกษตรกรในพืน้ ที่เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียงเกิดการรวมกลุ่มพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจ
ชุมชน และผ่านการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน GAP เกิดแปลงสาธิต (แปลง
ใหญ่) และจุดเรียนรู้การปลูกชาอัสสัมที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 860,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 126,600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

14. โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
กิจกรรม
ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้
งบประมาณ 400,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรและผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP ได้มีสถานที่จาหน่าย
สินค้า
2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่ม OTOP และกระจาย
รายได้สู่ประชาชนโดยตรง
3) เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาเหมาะสม และสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และประชาชน
จานวน 50 ราย
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
ผลลัพธ์ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ได้พัฒนาการจัดแสดงสินค้าและเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ผลกระทบเชิงบวก ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOPและประชาชนมีรายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 27 – 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 395,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 5,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

15. โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชือ่ โครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม 10 กิจกรรม งบประมาณรวม 11,800,000 บาท
ที่

กิจกรรม

1

การวางแผนการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่
ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
การจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่
พัฒนาศูนย์ประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสอันสาคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ์
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมสนับสนุนการดาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการ

2

3
4

5

6

7

8

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

130,800

35,700

95,100

- สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
- อาเภอทุกอาเภอ

1,397,000

1,095,275

301,725

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

550,000

550,000

0

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

400,000

0

400,000

- สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
- อาเภอทุกอาเภอ

1,750,000

1,750,000

0

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

2,325,350

1,207,400

1,117,950

- สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
- อาเภอทุกอาเภอ

3,304,100

2,860,175

443,926

สานักงานจังหวัด

500,000

500,000

0
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ที่

9
10

กิจกรรม
ดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ (กิจกรรม/โครงการ
ดีเด่น Best practice) จังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรมศึกษาดูงาน การดาเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในพื้นที่ต้นแบบ ทุกมิติ
การบริหารจัดการและตรวจติดตาม
การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
รวมเงิน (บาท)

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

800,000

675,650

124,350

สานักงานจังหวัด
เชียงใหม่

642,750

257,425

385,325

11,800,000

8,491,625

3,308,376

เชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนามาเป็น
แนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชี ยงใหม่ ได้ น าองค์ ค วามรู้ จ ากโครงการอั น เนื่อ งมาจากพระราชด าริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จั ด ตั้ ง และพั ฒ นาศู น ย์ ป ระสานงานการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ นายอ าเภอทุ ก อ าเภอ และส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
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6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
- การพั ฒนาและส่ งเสริ มอาชี พ โดยความร่ วมมื อของวิ ทยากรจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะน าองค์ ความรู้
ในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่
2) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างฝาย ปลูกป่า และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้แรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชน
3) เป้าหมายด้านการศึกษา
- การให้ความรู้เรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งความรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
4) บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบ
นิเวศ
2) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
3) องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัติงาน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 8,491,625 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 3,308,376 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
- รายละเอียดตามแบบรายงานผลรายกิจกรรม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 1 การวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
1.1) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
1.2) ประชุมคณะทางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 130,800 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
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7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
4.2 คณะทางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
5.1 ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.2 เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
6.1 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
6.2 ประชุมคณะทางานศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 35,700 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 95,100 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
2.1) กิจกรรมอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2.2) กิจกรรมอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ขยายผลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระดับ 25 อาเภอ
งบประมาณ 1,397,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอทุกอาเภอ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
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7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
ระดับจังหวัด : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
ระดับอาเภอ : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
5.2 องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.3 ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5.4 เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
5.5 ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,095,275 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 301,725 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 การจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 550,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 550,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 0 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 400,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยความร่วมมือของวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนาองค์ความรู้
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ในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่
2) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้าฝาย ปลูกป่า และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้แรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชน
3) เป้าหมายด้านการศึกษา
- การให้ความรู้เรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งความรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศใน
พื้นที่ และการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และระบบนิเวศ
2) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
3) องค์ ก รชุ ม ชนเกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ในการฟื้ น ฟู ชี วิ ต /สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ป่ า ดิ น น้ า รวมทั้ ง ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัติงาน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
- ยกเลิกกิจกรรม 7. ผลการบริหารงบประมาณ
- ยกเลิกกิจกรรม -
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5.1) กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
5.2) กิจกรรมสนับสนุนการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับอาเภอ 25 อาเภอ
งบประมาณ 1,750,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และ
อาเภอทุกอาเภอ
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
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7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
- การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ โดยความร่วมมือของวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนาองค์ความรู้ในการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่
2) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้าฝาย ปลูกป่า และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้แรงงานจากนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชน
3) เป้าหมายด้านการศึกษา
- การให้ความรู้เรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งความรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่
และการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
4) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,750,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 0 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
6.1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายพลเมืองอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระดับจังหวัด
6.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายพลเมืองอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ระดับอาเภอและหมู่บ้าน
(25 อาเภอๆ ละ 50,000 บาท)
งบประมาณ 2,325,350 บาท หน่วยดาเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่ อส่ ง เสริ มให้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชีย งใหม่ ได้ น าองค์ ค วามรู้จ ากโครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
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7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 53
อปท. ทั้งหมด 106 คน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
3) องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา แม่แตง ตาบลกึ๊ดช้าง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,207,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,117,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
7.1 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในการเข้าใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
7.2 กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน หน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในการเข้าใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ (ระดับอาเภอ 25 อาเภอ)
7.3 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดาริ (25
อาเภอๆ ละ 100,000 บาท)
งบประมาณ 3,304,100 บาท หน่วยดาเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
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6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
ระดับจังหวัด : ประชาชน บุคคลากรของหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ระดับอาเภอ : ประชาชน บุคคลากรของหน่วยงาน ส่วนราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที่อาเภอ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ
2) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
3) องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,860,175 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 443,926 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กิจกรรม/โครงการ
ดีเด่น Best practice) จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
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5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
2) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่ต้นแบบ ทุกมิติ
งบประมาณ 800,000 บาท หน่วยดาเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่ อ เป็ น การเทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่ อส่ ง เสริ มให้ ป ระชาชนในจั ง หวั ด เชีย งใหม่ ได้ น าองค์ ค วามรู้จ ากโครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชด าริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ น าไปสู่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่ ว ยงานต้น แบบอื่น ๆ และน าองค์ ความรู้จ ากการศึ กษาดูงาน ณ ศู นย์ศึ กษาการพัฒ นาอัน เนื่อ งมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
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5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
2) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 642,750 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 124,350 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 10 การบริหารจัดการและตรวจติดตามการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่
งบประมาณ 642,750 บาท หน่วยดาเนินงาน จังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศ์ โดยน้อมนาแนวคิดการพัฒนา
มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้นาองค์ความรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ที่ตอบนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน
4) อนุรักษ์สภาพป่าต้นน้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทุกด้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการโครงการ
1) จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ คณะกรรมการศูนย์
อานวยอานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดาริ
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจัดหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจาศูนย์ประสานงานฯ เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์รวบรวมบูรณา
การข้อมูล และสรุปผลความก้าวหน้า รายงานปัญหาอุปสรรคในการดาเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอาเภอทุกอาเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการ และจัดทาประชาคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน
โดยการกาหนดปัญหาสาคัญในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
4) ส่งตัวแทนของชุมชนในแต่ละพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
หน่วยงานต้นแบบอื่นๆ และนาองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ มาปรับใช้พัฒนา และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่
5) ชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันกาหนดกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการ
แก้ไข
6) แต่ละชุมชนเริ่มดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้
7) มีการรายงานความคืบหน้าการดาเนินโครงการฯ ให้จังหวัดทราบเป็นประจาทุกไตรมาสเพื่อจังหวัดได้รายงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้าน
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- การพั ฒนาและส่ งเสริ มอาชี พ โดยความร่ ว มมื อของวิ ทยากรจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องที่ จะน าองค์ ความรู้
ในการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดาริ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่
2) เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การสร้างฝาย ปลูกป่า และร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้าลาธาร อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้แรงงาน
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ และมีการส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนชุมชน
3) เป้าหมายด้านการศึกษา
- การให้ความรู้เรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ รวมทั้งความรู้เรื่องการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
ในพื้นที่ และการให้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบ
นิเวศ
2) ชุมชนได้มีการเรียนรู้ การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
3) องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการฟื้นฟูชีวิต/สิ่งแวดล้อมทั้งป่า ดิน น้า รวมทั้งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4) ผู้นา กลุ่ม องค์กร ชุมชน ร่วมกันกาหนดแผนการปฏิบัตงิ าน และดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5) เกิดชุมชนตัวอย่างที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
6) ลดปัญหาเกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7) เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 257,452 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 385,325 บาท

17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
กิจกรรม การจ้างเหมาดาเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงทางการตลาดผู้ประกอบการ OTOP
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าถึงผู้ซื้อใน
ระดับประเทศ
3. แนวทางการดาเนินงาน
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC แก่ผู้ประกอบการ OTOP จานวน 50 ราย
2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงทางการตลาดผู้ประกอบการ OTOP จานวนไม่น้อยกว่า 10 ราย
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ผลิต OTOP จังหวัดเชียงใหม่ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของประดับตกแต่ง และของที่ระลึก
5. ผลการดาเนินงาน
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์
การ์เด้น แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจานวน 53 ราย
2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงทางการตลาดผู้ ประกอบการ OTOP (โดยจ้างเหมา บริษัท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด) ดาเนินงานเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ 22 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
8.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพร้อมก้าวสู่ AEC เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์
เด้น แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจานวน 53 ราย
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8.2 จั ดกิ จ กรรมประชาสั มพัน ธ์และเชื่อ มโยงทางการตลาดผู้ ประกอบการ OTOP (โดยจ้ างเหมา บริษั ท
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จากัด) ดาเนินงานเมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18. โครงการเชียงใหม่ MICE CITY
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเชียงใหม่ MICE CITY
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดกิจกรรมงาน Chiang Mai International MICE Mart
กิจกรรม กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY ในงาน IT & CMA 2017
กิจกรรม กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ และนักศึกษา เพื่อรองรับอุตสาหกรรม MICE
กิจกรรม กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้องกับ MICE ในจังหวัด
เชียงใหม่
กิจกรรม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเชียงใหม่ MICE CITY
งบประมาณ 7,600,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่/สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่แห่งการจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดง
สินค้า (MICE City) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2) เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และสู่สากล
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่างจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ถูกทักท้วงถึงความคุ้มค่าจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 687,751.61 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 4,302,248.39 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

19. โครงการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
กีฬาสู่นานาชาติ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ
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 กิจกรรมปั่น 2 ดอย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
กิจกรรม กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมปั่นเส้นทาง 2 เมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
งบประมาณ 4,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และกีฬาสู่นานาชาติ
2) เพื่อใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการสร้างสุขภาพ และความสามัคคีในหมู่เยาวชน
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว ในรูปแบบเชิงกีฬา ของจังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 วัน (กิจกรรม ละ 1 วัน)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 4,411,640 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 88,360 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

20. โครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ไทยแลนด์
ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 2 ประจาปี ๒๕60
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ ไทยแลนด์ ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560
งบประมาณ 3,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัด และระดับประเทศ
2) เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการในพื้นที่งานจังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ของสาธารณประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ 3 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,132,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 868,000บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

21. โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่ม
สูงขึ้น
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิจกรรมที่ 1 การจ้างเหมาดาเนินการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สาหรับผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปและ
อาหาร
งบประมาณ 1,250,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้เกษตรกร วิส าหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับทราบถึงแนวทางรักษาคุณภาพและปกป้อง
ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร เริ่มตั้งแต่การเก็บเกี่ยว การขนส่งการแปรรูปให้ผลผลิต มิให้เกิด
ความเสียหาย หรือได้รับความเสียหายน้อยที่สุด
2) เพื่ อ ให้ เ กษตรกร วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และผู้ ป ระกอบการ ได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การสร้ า งตราสิ น ค้ า และ
ความสาคัญของการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์อันจะเป็นแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
3) เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าถึงผู้บริโภคในระดับประเทศ
3. แนวทางการดาเนินงาน
1) ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
2) จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย
3) จัดทาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จานวนไม่น้อยกว่า 30 ราย อย่างน้อยรายละ 200 ชิ้น/แบบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร
2) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ในกลุ่มเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร
5. ผลการดาเนินงาน
1) ด าเนิ น การคั ด เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายจากผู้ ส มั ค รที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 46 ราย โดยมี ค ณะกรรม
ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ตามค าสั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ 1305/2500 ลงวั น ที่ 8 มี น าคม 2560 จ านวน 9 ท่ า น
เป็นผู้คัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปันนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่
2) ผู้รับจ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด) ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานเบื้องต้น ให้คณะกรรมการ และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 35 ราย โดยได้ทาการประชุมนักออกแบบพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 ใน
วัน ที่ 24 มีน าคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ คณะกรรมการ นักออกแบบและ
ผู้ประกอบการ หาแนวทางร่วมกันในขั้นตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์
3) ผู้รับ จ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จ ากัด ) ทาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และได้ทาการประชุมนักออกแบบพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบ และหารือร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป
4) ผู้รับจ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด) จัดทาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จานวน 33 ราย รายละ 200 ชิ้น/แบบ
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ (14 มีนาคม 2560 – 9 กันยายน 2560)
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 720,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 480,000 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
8.1 ดาเนิ น การคัด เลื อกกลุ่ มเป้ า หมายจากผู้ ส มั ค รที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ จ านวน 46 ราย โดยมี ค ณะกรรม
ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1305/2500 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 จานวน 9 ท่าน เป็นผู้
คัดเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปันนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

8.2 ผู้รับจ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด) ได้นาเสนอแนวทางการดาเนินงานเบื้องต้น ให้คณะกรรมการ และ
ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 35 ราย โดยได้ทาการประชุมนักออกแบบพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 ใน
วัน ที่ 24 มีน าคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ คณะกรรมการ นักออกแบบแล ะ
ผู้ประกอบการ หาแนวทางร่วมกันในขั้นตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ์

8.3 ผู้รับจ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด) ทาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และได้ทาการประชุมนักออกแบบพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบ และหารือร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป
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8.4 ผู้รับจ้าง (บริษัท อาร์ พี พี ออล จากัด) ทาการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการ
คัดเลือกทั้ง 35 ราย และได้ทาการประชุมนักออกแบบพบผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมตรวจสอบ และหารือร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการ
เพื่อหาแนวทางร่วมกันในขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์ต่อไป

8.5 วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในการเปิดการประชุมสรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและ
อาหารให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสารวจข้อมูลสถานประกอบการในภูมิภาค (Focus Group) ณ ห้องประชุมชงโค
ศูนย์ประชุมและประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ
สินค้าเกษตรและอาหาร เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 32 ท่าน พร้อมกับมีพิธีรับมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและไฟล์ Art
Work ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กิ จ กรรมที่ 2 การจ้ างเหมาด าเนิ นการประชาสั มพั นธ์ และเชื่ อมโยงทางการตลาดส าหรั บผลผลิ ตการเกษตร
เกษตรแปรรูป และอาหาร
งบประมาณ 700,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
2) เพื่ อ สร้ า งโอกาสด้ า นด้ า นการเพิ่ ม ช่ อ งทางการตลาดให้ ก ลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการอาหารและเกษตรแปรรู ป
อย่างครบวงจร
3) เพื่อเป็น การกระตุ้น ให้ เกษตรกร วิส าหกิจชุมชน และผู้ ประกอบการ ได้พัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ของตัว เองให้ ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
3. แนวทางการดาเนินงาน
นาผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิม
แพค เมืองทองธานี จานวน 11 ราย
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน
ผู้ป ระกอบการที่ผลิ ตสิ นค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จานวน 11 ราย ของจังหวัดเชียงใหม่ เข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี ทาให้ผู้ประกอบการมีโอกาสด้านการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร และเกษตรแปรรูป
อย่างครบวงจร
6. ระยะเวลาในการดาเนินการ (12 เมษายน 2560 – 9 สิงหาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 690,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 10,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
8.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX –World of Food Asia 2018 และประชุมชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX –World of Food Asia 2018 ระหว่างวันที่ 31
พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จานวน 11 ราย
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8.2 นาผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2017 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี

22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
กิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
งบประมาณ 786,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายกระดับแบบบูรณาการการเกิดศูนย์
เรียนรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชน พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณา
การและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยคนในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. แนวทางการดาเนินการ
สร้างแกนนาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะเวลา 2 วัน)
4. กลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริม และเสริมสร้างผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในการใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่มีอยู่ในหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบ
บูรณาการ มีโครงสร้างที่คงทนถาวร รองรับการดูงานของกลุ่มประเทศ AEC สู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการ
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน จานวน 19 หมู่บ้าน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
จานวน 19 หมู่บ้าน มีแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และประชาชนในหมู่บ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความสุข ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหาย
6. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 478,200 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 307,800 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

23. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
งบประมาณ 2,051,600 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว
๒) สร้างกระแสความตระหนักถึงความสาคัญของครอบครัว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๓) ลดปัญหาสังคมอันเกิดในคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีสาเหตุหรือปัจจัยหลักมาจากปัญหาครอบครัว
๔) สร้างความพร้อมของครอบครัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
5) ลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่พื้นที่ต้นทาง ผ่านการเฝ้าระวังโดยครอบครัวและชุมชน
3. แนวทางการดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินโครงการ พื้นที่ตาบลที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจานวน ๓๔ แห่ง
4. กลุ่มเป้าหมาย
๑) ครอบครัว เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย จานวน 3,300 ครอบครัว
๒) ประชาชน ครอบครัว และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ความเข้มแข็งของครอบครัวในพื้นที่ที่ดาเนินการ และความสามารถนามาใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาครอบครัวใน
กลุ่มครอบครัวทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ได้
2) ปัญหาสังคมและปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนลดลง โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,817,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 234,500 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

24. โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน
จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน
งบประมาณ
1,500,๐๐๐ บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ :
๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด
ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๒. นายวรัญํู จานงประสาทพร
ตาแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายธรณี กายี
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร
ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ ๔๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลและระดับอาเภอมีความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้ง
ในภาวะปกติและภัย พิบั ติ มีการเตรีย มการและมีการดาเนินการเพื่อเตรียมพร้อม ในการระดมสรรพกาลั งทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขให้สามารถจัดการกับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินให้กับประชาชนและนักท่อ งเที่ยวและเตรียม
ความพร้อมรับสาธารณภัยได้ในสภาวะที่เกิดภัยขึ้นจริง โดยมีหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดเกิดเหตุและนาส่งโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑. เพื่อขยายหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในระดับตาบลที่เป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
ต่างๆ
๒. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน และ
กระตุ้นให้มีการจัดบริการมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและด้านสาธารณภัย
๓. เพื่อให้มีการจัดตั้งเครือข่ายนาร่องหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่สามารถปฏิบัติการได้จริงเกิ ดขึ้นในพื้นที่ และ
สามารถออกให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. เพื่อช่วยให้ป ระชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับการดูแล ณ. จุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็วถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ลดอัตราเสี่ยงต่อความพิการหรือเสียชีวิตโดยไม่จาเป็น
๓. แนวทางการดาเนินการ
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
2) ขั้นดาเนินงาน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่และคณะทางานพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ
3) ขั้นประเมินผล : สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ปีละ ๒ ครั้ง และติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ตาม
ระบบรายงานปกติ
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4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ปี ๒๕๕๙
แผน
(ผล)*

ตัวชี้วัด
๒. มีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับตาบลอย่างเต็มรูปแบบ ในพื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้น
๓. มีอุปกรณ์กู้ชีพสาหรับหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๕. จัดซื้อเครื่อง EKG Monitor สาหรับใช้ในรถพยาบาล
ส่งต่อผู้ป่วย

คัน

๓

1

ชุด
เครื่อง

๑๐
5

0
0

6. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2560 สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,498,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย

ปี ๒๕๖๐
แผน

2,000 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
รถพยาบาลฉุกเฉินขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตพื้นฐาน อบต.สบโขง อ.อมก๋อย

หมายเหตุ

25. โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและ
เพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและ
ชุมชนประจําปงบประมาณ 2560
ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการผลิตพืช อาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนประจาปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนงานพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 3,415,500 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เด็กและเยาวชนในถิ่นทุ รกันดารที่มีปัญหาการขาดแคลนสารอาหารได้มีอาหารบริโภคพอเพียงและมีภาวะ
โภชนาการที่ดี
2) นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางอาชีพการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสาหรับเป็นพื้นฐานในการ
ดารงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองและนาไปพัฒนาท้องถิ่นได้
3) มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และแหล่งผลิตอาหารในชุมชน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่าง
มีส่วนร่วมในโรงเรียน และขยายผลสู่ชุมชน (ครู และบุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียนรู้เรื่องการจัดทาแผนการ
ผลิตพืชและการแปรรูปถนอมอาหาร ตลอดจนงานบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่) เป็นเงิน 1,1115,500 บาท
2) ส่งเสริมการจัดทาแปลงผลิตพืชผักและนาผลผลิตไปประกอบอาหารในโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน เป็นเงิน
2,300,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 165 โรงเรียน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนตามโครงการเกษตรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 165 โรงเรียน สามารถผลิตอาหาร
ได้ เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน มีโภชนาการที่ดี นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ โดยมี
น้าหนักตัวไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืนในการผลิต
อาหารเพื่อบริ โภค และทางด้านอาชีพที่จาเป็นในการดารงชีวิต และสามารถเผยแพร่สู่ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 2,721,465 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 694,035 บาท

26. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
งบประมาณ 7,600,300 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางโปรดปราน ขาสุวรรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 091-8582381 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2) เพื่อให้เยาวชน วัยทางาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการร่วมคิด ร่วมทากิจกรรม
ที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับให้เข้มแข็ง ส่งผลให้จานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้
เข้มแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
1) กิจกรรมอบรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจากลางเชียงใหม่
2) กิจกรรมอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่ผู้ต้องขัง
3) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน”
- ประชุมการเตรียมพร้อมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- การคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน รอบลงพื้นที่
- พัฒนาศักยภาพการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูล TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
4) กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
- การขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE
- การค้นหาสถานประกอบการดาวเด่น เพื่อเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ
- การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ต่อต้านยาเสพติด
- โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจรในสถานประกอบการ
- โครงการ FRIEND CORNER TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันแรงงานแห่งชาติ
5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี
2560
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6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
- 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 ในเครือข่ายอาชีวศึกษา (เอกชน) และอุดมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่
- การประชาสัมพันธ์ชมรม To Be Number One
- การประกวด TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,000 บาท
- จัดประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ภายใต้กิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ
8) กิจกรรมจัดแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เชิงสร้างสรรค์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ระดับจังหวัด และ
เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาค ระดับประเทศ
- กิจกรรมประชุม/อบรม/ค่าย/กิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมสู่การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL”
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด
- อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบ TO BE NUMBER ONE IDOL 2 ครั้ง
- อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะ TO BE NUMBER ONE DANCERSICE
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERSICE ระดับจังหวัด
- กิจกรรมค่าย DANCERSICE ระดับประเทศ
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERSICE ระดับประเทศ
- กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสมาชิก TO BE NUMBER ONE
9) กิจกรรมจัดประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ
- การประกวดผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในรอบลงพื้นที่
- ผู้บริหารเข้าร่วมนาเสนอผลงานและเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ
- ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE / ทีมงานระดับจังหวัด , อาเภอ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- นาเสนอการแสดงบนเวทีโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
- นาเสนอผลการดาเนินงานผ่านบูธ (นิทรรศการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE)
- นาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด / สถานศึกษา / ชุมชน / สถานประกอบการ
- จ้างเหมาจัดทาป้าย TO BE NUMBER ONE
10) กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2560
11) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE
12) กิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนย์การค้า จังหวัดเชียงใหม่
13) จัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ TO BE NUMBER ONE
14) สรุปบทเรียนในการดาเนินงาน และถอดบทเรียนองค์ความรู้ในชมรม ฯ
15) I-To Be No.1 การประกวดออกแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
16) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ (ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน, สถานประกอบการ, สถานศึกษา)
17) จัดทากิจกรรมรณรงค์ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
18) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ขยายเครือข่าย การดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
19) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
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20) ประชุม/อบรม/ค่ายพัฒนาศักยภาพ แกนนา/สมาชิก/ชมรม TO BE NUMBER ONE
21) การดาเนินงานเชิงรุก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/ชุมชน (TO BE NUMBER ONE ON TOUR) 5 โซน
22) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่
- จัดการประกวดชมรมชุมชน TO BE NUMBER ONE เป็นเงิน 120,000 บาท
- จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในสถานศึกษา
23) การดาเนินงานป้องกัน ควบคุมปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา
24) กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนระดับจังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
5.1 ผลการดาเนินงาน
1) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
2) เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
3) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอาเภอ ภายใต้ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
5.2 ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 80
2) จานวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย์
3) จานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 20 ชมรม
4) จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 6,691,809.25 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 908,490.75 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

27. โครงการถ่ายทอดและเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ล้านนา
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการถ่ายทอดและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ล้านนา
กิจกรรม สักการะกู่เจ้าหลวง
หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวนฤมล ลภะวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๑๑๒๕๙๕ – ๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ loppawong@hotmail.com
งบประมาณ 400,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
๒) เพื่อสักการะกู่เจ้าหลวงเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์
๓) เพื่อเชิญชวนประชาชน ได้แสดงกตัญญูกตเวทิตา แก่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ที่พัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้
เจริญรุ่งเรือง
3. แนวทางการดาเนินการ
๑) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้คณะทางานระดับจังหวัด ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน สถานศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย วัดสวนดอกพระอารามหลวง เป็นต้น
๒) จัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ กาหนดในวันที่ ๑๗ เมษายน ของทุกปี
4. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชน ประชาชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.๑ ผลการดาเนินงานโครงการ
๑. แถลงข่าวการจัดงาน พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แถลงข่าวโดย นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่
๒. รายละเอียดการจัดงานในวันจันทร์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐
๑) สาหรับในปีนี้ กาหนดจัดพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจาปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ เมษายน
๒๕๖๐ เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีริ้วขบวนแห่เครื่องสักการะที่ยิ่งใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
สถานศึ ก ษาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เริ่ ม แห่ ข บวน เวลา ๑๗.๐๐ น. จากหอนิ ท รรศการศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังวัดสวนดอก พระอารามหลวง ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร
๒) เริ่มจากรถตารวจนาขบวน ตามด้วย ป้ายขบวนแห่จัดงาน กังสดาลหลวง ช่อช้าง กลองจุม ขันดอก
ชาย-หญิง ฟ้อนเล็บแต่งกายแบบเจ้านาย กลองตึงโนง มีเครื่องราชสักการะ ประกอบด้วย เสลี่ยงน้าขมิ้นส้มป่อย ต้น
ดอก ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากเป็ง หมากสุ่ม ในขบวนได้รับความกรุณาจากเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามด้วยคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินขบวน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ
สถานศึกษาในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมเดินขบวนแห่เครื่องสักการะ ประกอบด้วย
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๑. พิพิธภัณฑ์พระตาหนักดาราภิรมย์
๒. กองกากับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
๓. ตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓
๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๕. อาเภอเมืองเชียงใหม่
๖. คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ
๗. กองพลทหารราบที่ ๗
๘. มณฑลทหารบกที่ ๓๓
๙. คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑๐. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
๑๑. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
๑๓. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
๑๔. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๖. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
5.๒ ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถจัดกิจกรรมสืบสาน ฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกฝ่าย ร่วม
ทั้งประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมชม ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ
และร่วมแสดงความเคารพ ระลึกถึงเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ผู้กอปรกู้เมืองเชียงใหม่ ให้ชาวเชียงใหม่ได้อยู่อาศัยมา
จนถึงปัจจุบันนี้ จานวน ๑ ครั้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 396,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 4,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

28. โครงการชุมชนคนรักศาสนา
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
งบประมาณ ๓๑๕,๐๐๐ บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเป็นการบาเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช และน้อม
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้
๒) เพื่อฝึกปฏิบัติธรรม บาเพ็ญจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
๓) เพื่อให้ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุ่งให้มีจิตสาธารณะ
๔) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจิตสานึกในการบริการประชาชน
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการจัดฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ตาม
แนวทางสติปัฏฐาน ๔ เพื่อพัฒนาจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นผู้ที่จิตใจที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสานึกที่
ดีต่อการให้บริ การประชาชน โดยได้ดาเนินการจัดฝึ กอบรมเมื่อ วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จานวน ๑๕๐ คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการฝึกสมาธิไปประยุก ต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งจะทาให้การบริหารงานราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวน ๕ วัน ๔ คืน
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๓๑๕,๐๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ
กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ
ตาบลบ้านหลวง อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
-----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนศาสนทายาท
งบประมาณ ๘๙๒,๕๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม
๒) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้น้อมนาหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการดาเนินชีวิตให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง
๓) เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน
๔) เพื่อสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา
โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนศาสนทายาท เป็นการจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อสามารถนา
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยจัดการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจานวน ๕
รุ่น ๆ ละ ๑๕๐ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕๐ คน ดาเนินการอบรมเป็นระยะเวลารุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน จานวน ๗๕๐ คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้เป็นอย่าง
ดีและเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม ซึ่งจะช่วยให้สังคมน่าอยู่และมีความสงบสุข
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดป่างิ้ว ต.มะขุนหวาน อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดบ้านแปะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดศรีชลธาร อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๘๙๒,๕๐๐.00 บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographics)
๒) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะ
สงฆ์จังหวัดและคณะสงฆ์อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมอบรมการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพด้าน
การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุสามารถเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงและ
เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ โดยได้แบ่งจัดกิจกรรมออกเป็น ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ รูป/คน จานวนทั้งสิ้น
๘๐ รูป/คน ดาเนินการอบรมเป็นระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
พระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พระเลขานุการเจ้าคณะอาเภอ พระภิกษุหรือสามเณรซึ่งช่วยงานเลขานุการเจ้า
คณะจังหวัดหรือเลขานุการเจ้าคณะอาเภอ และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาหรือเจ้าหน้าที่สานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ จานวนทั้งสิ้น ๘๐ รูป/คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของ Infographic ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้
การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนมีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจของบุคคลทั่วไป ซึ่ง
ทาให้การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๘๒,๔๘๑.๕๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๗,๕๑๘.๕๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
งบประมาณ ๗๑๐,๘๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อความสาคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุ คลากรเพื่ อการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา เป็ นการจัดฝึ กอบรมเชิ งปฏิบั ติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิธีการหรือแนวทางใน
การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรม จานวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๗๕
คน ดาเนินการอบรมเป็นระยะเวลารุ่นละ ๑ วัน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จานวน ๑,๑๐๐ รูป/คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผู้ที่ผ่านการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ทาให้ เกิดการพัฒ นาและปรั บปรุงประสิทธิภ าพในการเผยแผ่ห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ สามารถบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๓ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
- รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าไม้แดง อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๖๕๐,๑๔๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๖๐,๖๖๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
-----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนคนรักษ์ศาสนา
กิจกรรม กิจกรรมการจัดงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน
งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
๓) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีจิตสานึกและร่วมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมการจัดงานอนุรักษ์พระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืน เป็นการจัดงานแข่งขันทักษะและวิชาการในทาง
พระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกถึงทักษะ ความรู้
และความสามารถเกี่ยวกั บการปฏิบั ติและหลั กธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะช่ วยให้ พระพุ ทธศาสนามีความ
เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนสืบไป โดยดาเนินการจัดงาน จานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
พุทธศาสนิกชนในเขตพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอแม่แตง และอาเภอสันกาแพง อาเภอละ ๑,๐๐๐ รูป/คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทาให้เยาวชนหันมาศึกษาและค้นคว้าหา
ความรู้ทางพระพุทธศาสนามากขึ้นและจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่พระพุทธศาสนาสืบไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดสันปูเลย อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าตึง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๔๑๘,๔๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๒๓,๖๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ

29. โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้า
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบ้านไร่หลวง ม.3 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่
งบประมาณ 900,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่วาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้น้าสามารถระบายน้้าได้ดีในฤดูน้าหลาก
2) เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
3) ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นของกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้า
3. แนวทางการดาเนินงาน
ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการเกษตรบ้านไร่หลวง ม.3ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 1.00 ม.
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านไร่หลวง หมู่ที่ 3 และเกษตรกรที่ใช้น้าจากล้าเหมือง ประมาณ 300 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) ล้าเหมืองได้รับการพัฒนาก่อสร้างเป็นรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2 ม. ลึก 1 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม.
3) ราษฎรมีน้าใช้ในการท้าเกษตรกรรมอย่างพอเพียง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 21 ต.ค. 2559 – 30 ธ.ค. 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 900,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม
ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร
งบประมาณ 1,621,400 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอฝาง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / อ้าเภอฝาง
2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านเกษตรให้เชื่อมโยงต่อกัน
3. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในล้าน้้าปิงและล้าน้้าสาขา
ต่างๆ และสร้างสะพาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง โดยก่อสร้างรางระบายน้้า คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเวียงหวาย หมู่ที่ 9 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อ้าเภอฝาง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลการด้าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเป้าหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลค่าการตลาดด้านการเกษตรในพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตั้งแต่ปี 2558 – 2560 ซึ่งมีผลลัพธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,473,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 148,400 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม กิจกรรมก่อสร้างก้าแพงกันดิน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง ต.หนองแก๋วอ.หางดง จ.เชียงใหม่
ขนาดฐานกว้าง 1.00 ม. หนา 0.20 ม. ผนังสูง 2.70 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 270.00 ม.
หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอหางดง
หัวหน้าส่วนราชการ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจินัชญา วงค์ชมภู
หมายเลขโทรศัพท์ 053-441975 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 053-441975
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2) เพื่อป้องกันการเกิดน้้าท่วมในฤดูฝน
3. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหารแก้ว
4. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ 1) สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2) ไม่เกิดเกิดน้้าท่วมในฤดูฝน
ผลกระทบ
เชิงบวก บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านร้องแหย่ง ไม่ให้เกิดน้้าท่วมบ้านเรือน
ของประชาชนในพื้นที่
เชิงลบ
ไม่มี
5. ระยะเวลาดาเนินการ 8 พ.ย. 59 – 8 มี.ค. 60
6. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,000,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 670,000 บาท

7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้ างพนังกั้น ตลิ่งคอนกรี ตเสริมเหล็ก บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ ๖ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันน้้าล้นตลิ่งและกัดเซาะตลิ่งพัง
2) เพื่อป้องกันปัญหาน้้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร
3) เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ ๖ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ขนาดสูง
๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
พนังกั้นตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๑,๖๑๙,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๓๗๓,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างถังเก็บน้้า หมู่ที่ ๑ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร
จ้านวน ๓ ถัง
งบประมาณ ๖๐๒,๖๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่แจ่ม
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้าอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี
๓. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างถังเก็บน้้า หมู่ที่ ๑ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร จ้านวน ๓ ถัง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรต้าบลท่าผา อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถังเก็บน้้า จ้านวน ๓ ถัง
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๖๐๒,๐๐๐ บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๖๐๐ บาท

๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านป่างิ้ว หมู่ 4 เชื่อมบ้านป่าม่วง หมู่ 3 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ้านวน 2 ช่อง พร้อมเทคอนกรีต กว้าง 4.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
งบประมาณ 672,400 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ออน
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงต่อกัน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ส้ารวจ ออกแบบ ประมาณการโครงการฯ
2) เสนอโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3) ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
4) ด้าเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการ
5) ตรวจรับงานจ้างโดยคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง
6) เบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรต้าบลทาเหนือ จ้านวน 2,374 คน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายบ้านป่างิ้ว หมู่ 4 เชื่อมบ้านป่าม่วง หมู่ 3 ต้าบลทาเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จ้านวน 2 ช่อง พร้อมเทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 671,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,400 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้า แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดสระน้้าประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 32,210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี
งบประมาณ 1,200,000บาท
หน่วยดาเนินงาน ทีท่ ้าการปกครองอ้าเภอสันป่าตอง
2.วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้้าสาธารณะประโยชน์ที่เพียงพอต่อความต้องการ มีแหล่งผลิตอาหารในการท้าประมง
พื้นบ้าน มีแหล่งน้้าทางด้านเกษตรกรรมและลดปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในอนาคต
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดสระน้้าประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 32,210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ต้าบลน้้าบ่อหลวงได้ใช้ประโยชน์ในสถานที่นั้นจ้านวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ขุดสระน้้าประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 32,210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ประชาชนมีแหล่งน้้าสาธารณะเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
มีแหล่งผลิตอาหารการท้าประมงพื้นบ้านและส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 588,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 612,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ

215

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้า แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ต้าบลมะขุนหวาน อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต่ 200.00-250.00 เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ประชาชนมีน้าอุปโภค – บริโภค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ต้าบลมะขุนหวาน อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต่ 200.00-250.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ต้าบลมะขุนหวาน อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 300 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดใหญ่ บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ต้าบลมะขุนหวาน อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดเส้ นผ่าศูน ย์ กลาง 6 นิ้ว ความลึ กตั้งแต่ 200.00-250.00 เมตรประชาชน บ้านมะขุนหวาน หมู่ที่ 5
ต้าบลมะขุนหวาน อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 500 ครัวเรือนมีน้าอุปโภค – บริโภค เพียงพอ
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้า แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างก้าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตร
งบประมาณ 217,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันป่าตอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันไม่ให้น้าการกัดเซาะชั้นพื้นทาง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้ างก้าแพงกัน ดินคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก หมู่ที่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสั นป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 ต.น้้าบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จ้านวน 200 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้ างก้าแพงกัน ดินคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก หมู่ที่ 1 ต้าบลน้้าบ่อหลวง อ้าเภอสั นป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดสู ง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้้าท่ว ม
ป้องกันการกัดเซาะดินในฤดูน้าหลาก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปี ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 217,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมืองทุ่งแพะ ต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร
งบประมาณ 999,600 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การระบายน้้าเป็นไปอย่างสะดวก ป้องกันแนวล้าเหมืองเสียหายจากการกัดเซาะ
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าเหมืองทุ่งแพะ ต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์
เกษตรกรมีน้าใช้เพื่อการเกษตรและลดปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง
ตัวชี้วัด
ความยาวของรางส่งน้้า 585.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 998,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,500บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุ ด ลอกฝายห้ ว ยบงหลวง บ้ า นป่ า แขม หมู่ ที่ 4 ต้ า บลแม่ แ วน อ้ า เภอพร้ า ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,750 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 476,000 บาท หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอพร้าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การระบายน้้าและกักเก็บน้้าเป็นไปอย่างสะดวก และป้องกันน้้าท่วม
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดลอกฝายห้วยบงหลวง บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 ต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 15,750 ลูกบาศก์เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในต้าบลแม่แวน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์
เกษตรกรมีน้าใช้เพื่อการเกษตรและลดปัญหาการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง
ตัวชี้วัด
ความยาวของพื้นที่ขุดลอกหน้าฝาย 140.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 476,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ

219

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน(Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของอาเภอไชยปราการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้้าง็อบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต้าบล
หนองบัว
งบประมาณ 1,970,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ท้าการปกครองอ้าเภอไชยปราการ
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้มีถนนที่ดี และมีความปลอดภัยใช้ในการสัญจร
2) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางเชื่อมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
3) เพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย แก่เกษตรกรในการใช้เส้นทางดังกล่าว ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
4) เพื่อเป็นการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เส้นทาง ดังกล่าว
3. แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านถ้้าง็อบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต้าบลหนองบัว
อ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10ต้าบลหนองบัว อ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว
จ้านวน ประมาณ 30,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน
ได้ก่อสร้ างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก สายบ้านถ้้าง็ อบ หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10
ต้าบลหนองบัว อ้าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย 1,970,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดปากรางกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 334 เมตร
งบประมาณ 1,122,900 บาท หน่วยงานดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
2) เพื่อป้องกันช้ารุดเสียหายของถนน
3) เพื่อให้การระบายน้้าดีขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดท้าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลด้าเนินตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรต้าบลบ้านหลวง จ้านวน 7,437 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ก่อสร้ างรางระบายน้้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก บริเวณที่นานายอรุณธิมา – บริเวณสะพาน คสล. หมู่ที่ 5
ต้าบลบ้านหลวง อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัว U ขนาดปากราง
กว้าง 0.80 เมตร ยาว 334.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 1,121,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต้าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,292,000 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ท้าการปกครองอ้าเภออมก๋อย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้ง่าย
2) ลดมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรระหว่างขนส่ง ท้าให้ประชาชนมีรายได้มากยิ่งขึ้น
3) เพื่อให้สามารถน้าผู้บาดเจ็บ/ผู้ป่วย ไปรับการรักษาได้อย่างทันต่อสถานการณ์
4) เพื่อให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยเหลือกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10
เมตร สูง 2 – 4 เมตร ณ บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต้าบลอมก๋อย จ้านวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน
5. ผลการดาเนินงาน
พื้นที่มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ต้าบลอมก๋อย อ้าเภออมก๋อย ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 10 เมตร สู ง 2 – 4 เมตร ณ บ้ า นตุ ง ลอย หมู่ ที่ 4 ต้ า บลอมก๋ อ ย อ้ า เภออมก๋ อ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ไว้ใช้ประโยชน์ จ้านวน 1 แห่ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มต้นสัญญา 29 ธันวาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,280,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 12,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ต้าบลเหมืองแก้ว
อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จ้านวน 134 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก
ส้าเร็จรูป จ้านวน 16 ท่อน และขยายผิวการจราจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
งบประมาณ 610,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ริม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และคนในพื้นที่ใช้เส้นทางได้โดยสะดวก
2) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ด้าเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ต้าบลเหมืองแก้ว
อ้าเภอแม่ริม จั งหวัดเชียงใหม่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ ก 0.60 เมตร จ้านวน 134 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก
ส้าเร็จรูป จ้านวน 16 ท่อน และขยายผิวการจราจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนโดยทั่วไปและประชาชนในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถด้าเนินการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 ต้าบลเหมือง
แก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จ้านวน 134 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก
ส้าเร็จรูป จ้านวน 16 ท่อน และขยายผิวการจราจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร
6.ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่26 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 610,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยทราย อ้าเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดภายในรางกว้าง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
งบประมาณ 1,830,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ริม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อใช้เป็นระบบส่งน้้าในการเกษตรของเกษตรกร
2) เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร
3) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
ด้าเนินการก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยทราย อ้าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดภายในรางกว้าง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถด้าเนินการก่อสร้างรางส่งน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ต้าบลห้วยทราย อ้าเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดภายในรางกว้าง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,830,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ

224

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5
ต้าบลสบเตี๊ยะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
งบประมาณ 969,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอจอมทอง
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนจะมีการคมนาคม และสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านทุ่ง
หมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ต้าบลสบเตี๊ยะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ต้าบลสบเตี๊ยะ อ้าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่สามารถคมนาคมได้สะดวก
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 969,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม เจาะบ่อบาดาล บ้านแปลง 1 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต้าบลมืดกา อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ท่อกรุพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร
งบประมาณ 320,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยเต่า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงต่อกัน
3. แนวทางการดาเนินการ
เจาะบ่อบาดาล บ้านแปลง 1 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต้าบลมืดกา อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ท่อกรุพีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนหมู่ที่ 2 ต้าบลมืดกา อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนหมู่ที่ 2 ต้าบลมืดกา อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 320,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้้าบ้านห้วยริน หมู่ที่ 6 ต้าบลบงตัน อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (เปลี่ยนจาก
โครงการ 29.21 ขุดลอกล้าห้วยแม่ทก บ้านแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต้าบลมืดกา เชื่อมบ้านแม่ทก หมู่ที่ 5 ต้าบล
ดอยเต่า อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 24,000 ลูกบาศก์เมตร)
งบประมาณ 1,120,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยเต่า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้เป็นทุนส้ารองรับปริมาณน้้าได้มากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้า
เกษตรและการเลี้ยงสัตว์
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังและในช่วงแล้ง
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดลอกสระเก็บน้้าบ้านห้วยริน หมู่ที่6 ต้าบลบงตัน อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ขนาดกว้าง 35.00 เมตร
ยาว 190.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาณดินขุด 21519 ลบ.ม. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีบ้ารุง
เกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 053-469066
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยริน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านห้วยริน ได้รับความสะดวกในการใช้น้าเพื่อการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 30 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 28 มกราคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,120,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลอ้าเภอดอยเต่า
งบประมาณ 880,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยเต่า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้เป็นทุนส้ารองรับปริมาณน้้าได้มากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้า
เกษตรและการเลี้ยงสัตว์
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังและในช่วงแล้ง
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดลอกสระเก็บนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลอ้าเภอดอยเต่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุด 17655 ลบ.ม. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรีบ้ารุงเกียรติ วินัยพานิช
หมายเลขโทรศัพท์ 053-469066
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่อ้าเภอดอยเต่า
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนอ้าเภอ ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ 17 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 29 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 880,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้้าตามพระราชด้าริ บ้านแปลง 8 หมู่ที่2 ต้าบลท่าเดื่อ อ้าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 10050 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยเต่า
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้้าไว้เป็นทุนส้ารองรับปริมาณน้้าได้มากยิ่งขึ้น มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการท้า
เกษตรและการเลี้ยงสัตว์
2) เพื่อสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้ทันท่วงที เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมขังและในช่วงแล้ง
3. แนวทางการดาเนินการ
ขุดลอกสระเก็บน้้าตามพระราชด้าริ บ้านแปลง8 หมู่ที่ 2 ต้าบลท่าเดื่อ อ้าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า
10050 ลูกบาศก์เมตร ขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ร้อยตรี
บ้ารุงเกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท์ 053-469066
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านแปลง8
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านแปลง8 ได้รับความสะดวกในการใช้น้าเพื่อการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 500,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยแม่อีด หมู่ที่ 6 ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
งบประมาณ 211,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงต่อกัน
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ล้าห้วยแม่อีด หมู่ที่ 6 ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
สามารถช่วยแก้ไขการพังทลายของดิน และแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่หมู่ที่ 6 ต้าบลเชียงดาว อ้าเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559- กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 211,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป .
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างพนักกันตลิ่งพังแบบคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานตอกเข็มตัวไอ ขนาดกว้าง 0.22 เมตร
ยาว 4.50 เมตร พร้อมวางพื้นส้าเร็จขนาด กว้าง 0.35 เมตร ยาว 1.90 เมตร .
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสารภี
2. วัตถุประสงค์
ท้าให้ถนนที่ใช้สัญจรไม่ทรุดตัว และเพื่อขยายพื้นที่ถนน
3. แนวทางการดาเนินการ .
1) ส้ารวจพื้นที่
2) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
3) ด้าเนินการจัดท้าโครงการฯ
4) เสนอโครงการให้จังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5) ด้าเนินการตามโครงการฯ รายงานผลให้จังหวัดทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ต้าบลหนองแฝก และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จ้านวน 7,500 คน

..

5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
6. ระยะเวลาดาเนินการ 2 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 821,796.46 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 178,203.54 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้า บริเวณบ้านพิมุกต์ หมู่ที่ 3 ต้าบลสันทรายหลวง อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อให้มีน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3) เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใช้น้าพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
3. แนวทางการดาเนินการ
ส้ารวจ ประมาณการพร้อมจัดท้า โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้าบริเวณหมู่บ้านพิมุกต์ หมู่ 3 หมู่
5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลสันทราย
5. ผลการดาเนินงาน
ฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้าบริเวณหมู่บ้านพิมุกต์ หมู่ 3 หมู่ 5 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง
5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สามารถกักเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี
6. ระยะเวลาดาเนินการ 29 มีนาคม 2560– 28 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้า บริเวณบ้านข้าวแท่น หมู่ที่ 3 ต้าบลสันทรายหลวง อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ พนังกันดิน กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อให้มีน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3) เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใช้น้าพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
3. แนวทางการดาเนินการ
ส้ารวจ ประมาณการพร้อมจัดท้าโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บบริเวณบ้านสันทรายหลวง หมู่ 3 ต.
สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลสันทรายหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
บริเวณบ้านข้าวแท่นมีฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้า กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตรเพื่อกักเก็บ
น้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้้า หมู่ที่ 4 ต้าบลสันทรายหลวง อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
งบประมาณ 600,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ในเพื่อที่เกษตรกรรม
2) เพื่อให้มีน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3) เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
4) เพื่อจัดระเบียบ ระบบ การใช้น้าพื้นที่ให้ได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน
3. แนวทางการดาเนินการ
ส้ารวจ ประมาณการพร้อมจัดท้าโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้าและกักเก็บบริเวณสันทรายหลวง หมู่ 4 ต.สัน
ทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลต้าบลสันทรายหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
บริเวณสันทรายหลวงมีฝายชะลอน้้าและกักเก็บน้้า กว้าง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร เพื่อกัก
เก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 599,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ

234

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดบ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต้าบลแม่แฝก อ้าเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร
งบประมาณ 612,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันทราย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเปิดทางระบายน้้า น้้าท่วมขังเป็นเวลานาน
2) เพื่อป้องกันความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากอุทกภัย
3) เพื่อจัดระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการดาเนินการ
ส้ารวจ ประมาณการพร้อมจัดท้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 160.00 เมตร พร้อมปิดคอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเมตร 0.50 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 8.50 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดน้้าท่วมขัง และราษฎรในพื้นที่บ้านโป่ง หมู่ที่ 2
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร
ยาว 160.00 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70 ยาว 8.50
เมตร พร้อมฝาตะแครงเหล็ก
6. ระยะเวลาดาเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 516,800 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 95,200 บาท
ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างประตูบังคับน้้า ล้าเหมืองห่าง บ้านหนองมะจับ ถึงบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๒ ต้าบลแม่แฝก
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร
งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอสันทราย
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อเป็ น การแก้ ปั ญ หาการขาดแคลนน้้ าใช้ใ นการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้น ที่แ ละเป็ น การเก็บ กัก น้้ า
ในช่วงฤดูฝน
๓. แนวทางการดาเนินการ
ส้ารวจ ประมาณการพร้อมจัดท้าโครงการก่อสร้างประตูบังคับน้้า ล้าเหมืองห่าง บ้านหนองมะจับ ถึงบ้านโป่ง
หมู่ ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๒ จ้ านวน๕ แห่ ง ต้า บลแม่ แฝก อ้ า เภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ขนาดกว้ า ง๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘.๐๐ เมตร
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรในพื้นที่ บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ ๑ และบ้านโป่ง หมู่ที่ ๒
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
การก่อสร้างประตูบังคับน้้า ล้าเหมืองห่าง บ้านหนองมะจับ ถึงบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๒ต้าบลแม่แฝก
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า
ใช้ในการเกษตรกรรมของราษฎรในพื้นที่และเป็นการเก็บกักน้้าในช่วงฤดูฝน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ 12 ตุลาคม 2559 – 13 ธันวาคม 2559
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๓๙๖,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย
กิจกรรม ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา
0.10 ม. ยาว 215 ม. พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว่าง 0.30 ม. ยาว 0.50 ม. จ้านวน 717
ขุด พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ 217,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่อาย
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรให้เชื่อมโยงต่อกัน
๓. แนวทางการดาเนินการ
การปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร การก่อสร้างเขื่องป้องกันตลิ่งพังในล้าน้้าแม่ปิงและล้า
น้้าสาขาต่างๆ และสร้างสะพาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลลัพธ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาภัยแล้งและน้้าท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาแหล่งน้้าใช้
ประโยชน์ด้านการเกษตร
๖. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 217,๐๐๐ บาท
๘. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สิ้นสุดด้าเนินการ

30. โครงการสร้างสานึกสาธารณะในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างสานึกสาธารณะในการร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างสานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่
ข่าอย่างเข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 3 ฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
กิจกรรมที่ 4 การบริหารโครงการฯ
งบประมาณ 1,541,100 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างสานึกสาธารณะในการร่วมกันการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2) เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นไปอย่างบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาชน
3) เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 การบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
๑) กรณีโครงการงบลงทุนที่เป็ นที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ให้ระบุหน่วยงานของรัฐและ/หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะส่งมอบให้ พร้อมทั้งแนบหนังสื อขอรับมอบพัสดุจากหน่วยงานของรัฐและ/หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๒) กรณีโครงการอบรม ประชุมสัมมนา หรือ อื่นๆ ให้ระบุแนวทาง บทเรียน ประสบการณ์องค์ความรู้ที่ได้รับ
และรวบรวมจัดเก็บไว้ใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ฐานข้อมูลของราชการ ฯลฯที่จะนาไปสู่การต่อยอดขยาย
ผลการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
3.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ
ส่วนราชการ/อาเภอได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการ/อาเภอ ทาหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้าให้จังหวัด การรายงานผลผ่านระบบติดตามผลแผนงานฯ
www.padme.go.th ตลอดจนการรายงานผลการดาเนินโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนริมคลองแม่ข่า ในเขตอาเภอแม่ริม อาเภอเมืองและอาเภอหางดง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการร่วมกันแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู และพัฒนาคลองแม่ข่า และ
ร่วมกันติดตามผลการแก้ไขปัญหา ฟื้นฟู และพัฒนาคลองแม่ข่า
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
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7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 896,802.60 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 644,297.40 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างสานึกสาธารณะให้แก่ประชาชนและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาคลองแม่ข่าอย่างเข้มแข็ง

31. โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการ
มีสวนรวมของชุมชน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อปท.หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการขยะให้ถูกหลักวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สะอาดฉลองเชียงใหม่ 720 ปี
กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการทีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนจากต้นทางสู่การเป็นชุมชนนาร่องต้นแบบ
กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย
กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางข้าวและซังข้าวโพด เพื่อลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและเพิ่มทางเลือกในการจัดการอย่างถูกวิธี
กิจกรรมที่ 7 สารวจและจัดฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 8 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
กิจกรรมที่ 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 7,692,300 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถหน่ ว ยงานองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในการจัดการขยะมูล ฝอยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2) เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทาง
การจัดการของเสียเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดโดยรวม
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมฯ และกาหนดแผนการดาเนินงาน
๒) ประสานงานพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินโครงการ ในพื้นที่
๓) ดาเนินงานที่ได้กาหนดไว้
4. กลุ่มเป้าหมาย
ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนตาบล/หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๒๕ อาเภอ จังหวัด
เชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ปั ญ หามลภาวะที่ เ กิ ด จากขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ล ดลง รวมทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก าจั ด ขยะของ
หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง และประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ พฤศจิกายน 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 7,564,213 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 128,087 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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กิจกรรมที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการขยะให้ถูกหลักวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานท้องถิ่นต้นแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษ์สะอาดฉลองเชียงใหม่ 720ปี

กิจกรรมที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนจากต้นทางสู่การเป็นชุมชนนาร่องต้นแบบ
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กิจกรรมที่ 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย

กิจกรรมที่ 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางข้าวและซังข้าวโพดเพื่อลดปริมาณวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและเพิ่มทางเลือกในการจัดการอย่างถูกวิธี

กิจกรรมที่ 7 สารวจและจัดทาฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ 8 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะและของเสียอันตราย
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กิจกรรมที่ 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม่

32. โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน การวาง
ผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โล่ง
ทุกชนิด
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชนวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กิจกรรม
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โล่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โล่ง
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอก
ควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 7,748,100 บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคประชาชน องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการงดเผาวัสดุเหลือจากการเกษตรการลดเชื้อเพลิงจากป่า
ธรรมชาติผลัดใบ โดยการชิงเผา (Early Burning) การลดการเผาขยะในที่โล่งทั้งชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
2) เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
๓) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศของท่องเที่ยว สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
3. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โล่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการมาตรการและการกาหนดพื้นที่ป่า มาตรการ
การดาเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
ของจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตามแนวทาง
ประชารัฐ
ข้อ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดมาตรการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อม ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง
ข้อ ๑.๔ กิจกรรมการทาแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม ของราษฎร
ในพื้นที่เสี่ยง ๗ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๑.๕ กิจกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชน และเครือข่าย
ทสม. ในพื้นที่ ๒๕ อาเภอ
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กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
ข้อ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๓.๑ การประชุมคณะทางานศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โล่ง
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอก
ควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๕.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ข้อ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกาหนดมาตรการจัดทาแผนและเตรียมความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบ้านแสนตอง ชั้น ๖
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ผลจากการดาเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 60 วัน ห้ามเผาเราทาได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน
- สามารถลดจานวนจุด Hotspot จากปีที่แล้ว จานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38%
- ค่า PM10 มีจานวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน ลดลงจากปีที่แล้ว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71%
- ระดับค่า PM10 สูงสุดถึงของปี 59 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ
สูงสุด 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 60 (วันที่ 24 มี.ค.60)
- จับกุมดาเนินกับคดีผู้กระทาผิด ในช่วง 60 วัน จานวน 14 คดี
- อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ดีเลย์ หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน
- พื้นที่เผาไหม้จากปี 59 จานวน 1,412,399 ไร่ ลดลง จากบันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2560 จานวน 797,053 ไร่
5. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 3,268,100 บาท
7. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการไฟป่า ตามมาตรการป้องกันเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาที่
โล่งในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการมาตรการและการกาหนดพื้นที่ป่า มาตรการ
การดาเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า (การชิงเผา) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า
ของจังหวัดเชียงใหม่
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ข้อ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าตามแนวทาง
ประชารัฐ

ข้อ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดมาตรการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความ
พร้อม ให้กับที่ทาการปกครองอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในการ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่งของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง

ข้อ ๑.๔ กิจกรรมการทาแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม ของราษฎร
ในพื้นที่เสี่ยง ๗ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ๑.๕ กิจกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนและเครือข่าย
ทสม. ในพื้นที่ ๒๕ อาเภอ
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กิจกรรมที่ ๒ การลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่า
ข้อ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐
ข้อ ๓.๑ การประชุมคณะทางานศูนย์อานวยการสั่งการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา
ในพื้นที่โล่ง
กิจกรรมที่ ๕ การบริหารจัดการอานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานด้านมลพิษหมอก
ควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ข้อ ๕.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ข้อ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกาหนดมาตรการจัดทาแผนและเตรียมความพร้อมใน
การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบ้านแสนตอง ชั้น ๖
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผลจากการดาเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วง 60 วัน ห้ามเผาเราทาได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน
- สามารถลดจานวนจุด Hotspot จากปีที่แล้ว จานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38%
- ค่า PM10 มีจานวนวันที่เกินค่ามาตรฐาน ลดลงจากปีที่แล้ว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71%
- ระดับค่า PM10 สูงสุดถึงของปี 59 ที่สูงถึง 192 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (วันที่ 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ
สูงสุด 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 60 (วันที่ 24 มี.ค.60)
- จับกุมดาเนินกับคดีผู้กระทาผิด ในช่วง 60 วัน จานวน 14 คดี
- อากาศยานขึ้นลงได้ปกติ ไม่ดีเลย์ หรืองดเที่ยวบิน เนื่องจากปัญหาหมอกควัน
- พื้นที่เผาไหม้จากปี 59 จานวน 1,412,399 ไร่ ลดลง จากบันทึกข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30
เมษายน 2560 จานวน 797,053 ไร่

33. โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลด
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและ
สร้างแนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากการ
บรรเทาสาธารณภัย
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างแนวปฏิบัติการลด
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมคลินิกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างภูมิคุ้มกันสาธารณภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
งบประมาณ 265,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน
3) เพื่อให้มีการผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์ในด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ทั้ง 25 อาเภอโดยในกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แนะนาในเรื่องสาธารณภัย การเตรียมตัว
และรับฟังปัญหา และรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
2) ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย 25 ครั้ง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 265,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ 1,298,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน
3) เพื่อให้มีการผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัยประจาตาบล (OTOS) เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่หน่วยกู้ภัยหรือหน่วยเผชิญเหตุทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจัดอบรมพัฒนาทีม OTOS ประจาตาบล จานวน 20 ทีม ๆ ละ
10 คน
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
2) ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
จานวนทีมกู้ชีพกู้ภัยประจาตาบล จานวน 20 ทีม
6. ระยะเวลาดาเนินการ พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,297,400 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 600 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด
งบประมาณ 432,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน
3) เพื่อให้มีการผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการซักซ้อมความเข้าใจในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ภัยแผ่นดินไหว) ในพื้นที่
อาเภอจอมทองซ้อมแบบ TTX ดาเนินการในวันที่ 7 มีนาคม 60 ซ้อมแบบ FTX ดาเนินการในวันที่ 9 มีนาคม 60
เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานรับผิดชอบ เกิดความพร้อมในการรับสถานการณ์ และเกิดเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงาน
และหาจุดอ่อนของการปฏิบัติงาน จาเป็นที่ต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
จังหวัด
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
2) ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ระดับความสาเร็จของการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดี
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 432,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสร้างแนวปฏิบัติการ
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรม กิจกรรมปลุกจิตสานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา
งบประมาณ 348,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก จิตสานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สร้างภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดีแก่ประชาชนในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัย การเผชิญกับภัย
2) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพื้นที่ โดยการบูรณาการจากทุกภาค
ส่วน
3) เพื่อให้มีการผนึกกาลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในทุกระดับที่ประสานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ การสร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร ให้แก่เยาวชน จานวน 4 รุ่น รุ่น
ละ 150 คน เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีวัฒนธรรมในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยรูปแบบของกิจกรรม
สร้างวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ราษฎรในพื้นที่ 25 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
2) ทีมกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3) หน่วยงานรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
มีจานวนเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการปลุกจิตสานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา 600 คน
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริม่ ดาเนินการ.เดือน พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 357,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 100 บาท

34. โครงการสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการ
ต่อภัยคุกคาม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้และซักซ้อม
ความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
งบประมาณ ๓๖๗,๘00 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุดให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการโดยการฝึกอบรม จานวน 1 รุ่น ๆ ละ 150 คน เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรมภายในจังหวัด
เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน กานัน แพทย์ประจาตาบล และอาสาสมัครด้านความมั่นคงในพื้นที่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ( เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๓๖๗,๘00 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม การสนับสนุนด่านตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนาเข้ายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายตามแนวชายแดน ของอาเภอชายแดน ๕ อาเภอ
งบประมาณ 75,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
ที่ทาการปกครองอาเภอไชยปราการ ที่ทาการปกครองอาเภอเวียงแหง ที่ทาการปกครองอาเภอฝาง
ที่ทาการปกครองอาเภอเชียงดาว
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุดให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวทางการดาเนินการ
ด าเนิ น การโดยสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าด่ า นตรวจและจุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด การลั ก ลอบน าเข้ า ยาเสพติ ด
ของ 5 อาเภอชายแดน โดยสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พัก อาเภอละ 15,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง อส. ชรบ. ทหาร ตารวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคง ภายใน
พื้นที่ 5 อาเภอชายแดน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 75,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ โดยจ้าง
ลูกจ้าง เพื่อการรวบรวมข้อมูล การจัดทาแผนงาน/โครงการ การรายงานผลและการตรวจติดตาม
งบประมาณ 540,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุดให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวทางการดาเนินการ
ดาเนินการโดยการจ้างบุคลากรที่มีความรู้ และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจด้านความมั่นคง จานวน 3 คน ๆ
ละ 15,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรั ฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 540,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม การตรวจติดตามบริหารจัดการและประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเพื่อสร้างชุมชนชายแดนเข้มแข็ง
งบประมาณ 52,800 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุดให้ ผู้นาชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยการออกตรวจติดตามบริหารจัดการ และประเมินผลแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน 5 อาเภอชายแดน
4. กลุ่มเป้าหมาย
อาเภอชายแดน 5 อาเภอ (อาเภอไชยปราการ อาเภอฝาง อาเภอแม่อาย อาเภอเวียงแหง และอาเภอเชียงดาว)
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (มิถุนายน - สิงหาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 52,800 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงโดยจัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนร่วมกัน
งบประมาณ ๓7๐,๐00 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุดให้ผู้นาชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นคง และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อาเภอชายแดน จานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน)
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้ าหน้ าที่ด้านความมั่น คงในพื้น ที่ช ายแดน 5 อาเภอชายแดน (อาเภอไชยปราการ อาเภอเวียงแหง อาเภอฝาง
อาเภอแม่อาย และอาเภอเชียงดาว)
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน กรกฏาคม 2560)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๓7๐,๐00 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม
กิจกรรม ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขยาเสพติดตาม แนว
ชายแดน
งบประมาณ ๓๓0,๐00 บาท หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคง
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละ
พื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน ให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
การปฏิบัติงานกลุ่มพลังมวลชน ด้านการข่าว เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อาเภอชายแดน
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อาเภอชายแดน จานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน)
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มพลังมวลชนด้านการข่าว เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน 5 อาเภอชายแดน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้น ในที่ มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของ
พื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้าน จากการร่วม
คิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน พฤศจิกายน 2559)
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๓๓0,๐00 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

โครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก

36. โครงการสรางเครือขายหนวยงาน
สนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในการใหบริการแบบบูรณาการ :
One Stop Service Network for SMEs
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการ
แบบบูรณาการ : One Stop Service Network for SMEs
งบประมาณ 500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างระบบบูรณาการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเป็นรูปธรรม
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค์/ความสาคัญ และแนวทางการดาเนินโครงการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่าย
หน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ครั้ง (30 หน่วยงาน/ 60 ราย)
2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเครือข่ายหน่วยงาน
สนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ครั้ง (30 หน่วยงาน/ 40 ราย)
3) การจัดเก็บข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานเครือข่ายพร้อมบันทึกข้อมูลลงระบบ 30 หน่วยงาน
4) จัดสัมมนาสรุปผลและกาหนดแนวทางการบูรณาการความช่วยเหลือ SMEs อย่างเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ให้
ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ เ ครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น SMEs ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน 1 ครั้ ง (30
หน่วยงาน/ 60 ราย)
4. กลุ่มเป้าหมาย
เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถให้บริการผู้ประกอบการ SMEs แบบ
บูรณาการ (One Stop Service Network For SMEs)
2) ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการและการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนจนทาให้ธุรกิจประสบ
ความสาเร็จและส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ให้เติบโตมากขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 238,514 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 261,486 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

37. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ
จังหวัดเชียงใหม่
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบประมาณ 174,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน
3) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการดาเนินการทางวินัย ให้แก่บุคลากรของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้รับผิดชอบด้านการดาเนินการทางวินัย และดารงตนเองให้รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
3. แนวทางการดาเนินการ
โครงการส่ งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 อบรมบุคลากรภาครัฐด้านการเพิ่มสมรรถนะองค์การ หลักสูตร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 งบประมาณ 87,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการภูมิภาค จานวน 36 หน่วยงานๆ ละ
2 คน รวมทั้งหมด 72 คน จัดอบรมในวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค
รีสอร์ท เชียงใหม่
กิจกรรมที่ 2 อบรมบุคลากรภาครัฐด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานบุคลากร หลักสูตร วินัยและการ
ดาเนินการทางวินัยข้าราชการ งบประมาณ 87,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานวินัยข้าราชการของส่วนราชการภูมิภาค จานวน 36 หน่วยงานๆ ละ 2 คน รวมทั้งหมด 72 คน จัดอบรมใน
วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ประกอบด้วย ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างประจา, ลูกจ้างชั่วคราว) ส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาค 34 หน่วยงาน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งสามารถจัดระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิบัติราชการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง บุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ที่รับผิดชอบด้าน
2) การดาเนินการทางวินัย มีทักษะในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สามารถนาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการดาเนินการทางวินัยเพื่อให้เกิดมาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม
6. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2560 และระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 174,000 บาท

38. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน
(การประกวดผลการดําเนินงานกิจกรรม
TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
และระดับภาค)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
งบประมาณ 1,349,500 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางโปรดปราน ขาสุวรรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 091-8582381 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินกิจกรรมโดยสรุป
1) เพื่อช่วยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2) เพื่อให้เยาวชน วัยทางาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการร่วมคิด ร่วมทากิจกรรม
ที่ดีและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับให้เข้มแข็ง ส่งผลให้จานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ให้
เข้มแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 การนาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)
- จ้างเหมาจัดทาการประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE
- จ้างเหมาจัดกิจกรรมนาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพื้นที่)
- การนาเสนอนิทรรศการของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE จานวน 10 ชมรม
- จ้างเหมาทาบอร์ดนิทรรศการการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
3.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมฯ สู่การเรียนรู้ (รอบประเทศ)
3.3 การนาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบประเทศ)
- จ้างเหมาการนาเสนอการแสดงบนเวที
- จ้างเหมาการนาเสนอผลการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และการทาเชียร์
- จ้างเหมาการนาเสนอนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE
4. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดาเนินงาน
- เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
- เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
- มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอาเภอ ภายใต้ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
และองค์กรในพื้นที่
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- เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
5.2 ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
- จานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 80
- จานวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย์
- จานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 20 ชมรม
- จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 28 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 670,520 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 670,520 บาท

39. โครงการต้นกล้าคุณธรรม นาสังคม
จิตสาธารณะ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการต้นกล้าคุณธรรมนาสังคมจิตสาธารณะ
กิจกรรม กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ ๒๙๙,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อปฏิบัติธรรม ฝึกภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา
๒) เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่กันในสังคม มีจิตใจเกื้อกูล สงบเย็นและดารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
๓) เพื่อให้ข้าราชการ มีความรู้และความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุ่งให้มีจิตสาธารณะ
๔) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีจิตสานึกในการบริการประชาชน
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมวิปัสสนา
กัมมัฏฐานสูตร ตามหลักสูตรเนื้อหาวิชาประกอบด้วย หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวมหา
สติปัฏฐานสูตร มหาสติปัฏฐานสูตรและพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อานิสงส์การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต่อการ
ดารงชีวิต เครื่องขวางกั้นการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่กันในสังคมและมีจิตใจเกื้อกูล
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รวมทั้งพัฒนาจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นผู้ที่จิตใจที่ดีงาม รวมทั้งมี
จิตสานึกที่ดีต่อการให้บริการประชาชน โดยได้ดาเนินการจัดฝึกอบรม จานวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน ๔ คืน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ จานวน
๑๕๐ คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการฝึกสมาธิไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่สามารถนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้สังคมไทยมี ความเข้มแข็ง คนที่อยู่ในสังคมมีความสุข และสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
1) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
2) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปุางิ้ว อาเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๒๙๙,๐๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการต้นกล้าคุณธรรมนาสังคมจิตสาธารณะ
กิจกรรม กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม หนึ่งใจให้ธรรม
งบประมาณ ๘๙๑,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อปลูกฝังหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน
และประชาชนทั่วไป โดยมุ่งให้มีความรู้คู่คุณธรรมและ/ หรือมีคุณธรรมนาความรู้
๒) เพื่อพัฒนาทักษะการดาเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยมีคุณธรรมเป็น เครื่ องนาทาง
พร้อมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะ พัฒนาภาวะผู้นาและจิตสานึกในการรับใช้เพื่อมนุษย์ ตั้งแต่เยาว์วัย
๓) เพื่อจัดประสบการณ์ให้เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เรียนรู้หลักพุทธธรรมนาชีวิต เจริญสมาธิจิต พัฒนา
ความคิดสติปัญญาสาหรับเป็นภูมิคุ้มกันให้ดาเนินชีวิ ตอย่างไม่ประมาทขาดสติ และฝึกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถี
ไทย
๓. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมต้นกล้าคุณธรรม หนึ่งใจให้ธรรม เป็นการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผ่าน
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการปลูกฝังหลักศีลธรรมในจิตใจของเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้ที่มี
จิตใจที่ดีงาม มีสติในการดาเนินชีวิต และเป็นคนดีของสังคม โดยดาเนินการจัดการอบรม จานวน ๔ รุ่น ๆ ละ
๒๐๐ คน ดาเนินการอบรมเป็นระยะเวลารุ่นละ ๓ วัน ๒ คืน
๔. กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน จานวน ๗๕๐ คน
๕. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมเป็นผู้ที่มีทักษะในการดาเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเป็นเครื่องนาทาง รวมทั้ง
สามารถนาวิธีการดาเนินชีวิตอย่างมีสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้ ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจแก่เด็กและเยาวชน และทาให้เด็กและเยาวชนพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
1) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปัญญาวุธาราม อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
2) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดเหล่าปุาตาล อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
3) รุ่นที่ ๓ วันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปุางิ้ว อาเภอสันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม่
4) รุ่นที่ ๔ วันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๗. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน ๘๙๑,๐๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายดาเนินโครงการ

40. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะ
กล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1
ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1
บ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
---------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางหนาด
หมู่ที่ 1 ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางหนาด
หมู่ที่ 1 ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านแม่เลย ตาบลสะเมิงเหนือ
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,533,900 บาท
หน่วยดาเนินการ ที่ทาการปกครองอาเภอแม่แตง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักท่องเที่ยวและราษฎรทั่วไปมีถนนในการสัญจรไปมาได้ง่ายขึ้น
2) เพื่อสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการคมนาคมดีขึ้น
3) เพื่อให้มีความปลอดภัยของนักเรียน ประชาชน และท่องเที่ยวทั่วไป
3. แนวทางการดาเนินการ
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
กลุ่ม/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบ (Project Team)
1
นาเสนอโครงการและขออนุมัติ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
2
ประชุมประชาชนในหมู่บ้าน
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
3
ดาเนินการก่อสร้าง
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
4
ติดตามประเมินผล
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋
วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในหมู่ที่ 1 บ้านป่ายางหนาด ,หมู่ที่ 2 บ้านปางมะกล้วย ตาบลป่าแป๋ อาเภอแม่แตง เชื่อมต่อ บ้านแม่
เลย ตาบลสะเมิงเหนือ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 400 ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
แผน
แผน
แผน (ผล)* แผน
แผน
-ตัวชี้วัด
ถนน 1 สาย
100 %
ผลลัพธ์ ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าแป๋ จานวน 1 สาย
6. ระยะเวลาดาเนินการ เริ่มดาเนินการ 22 มีนาคม 2561 – วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 มิถุนายน 2561
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,650,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 883,900 บาท
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8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ
โครงการฯ จะดาเนินการแล้วเสร็จ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

41. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมน้าแม่หยอด สายทางบ้านนาฮ่องใต้
หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

266
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้าแม่หยอด สายทางบ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ศึก
อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่แจ่ม
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อป้องกันความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน์ในพืนที่
2) เพื่อสร้างและปัจจัยแวดล้อมให้เอือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น
3) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมา
4) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
พืนที่
3. แนวทางการดาเนินการ
จ้างเหมาซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้าแม่แม่หยอด สายทางบ้านนาฮ่องใต้ หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 10.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ราษฎรผู้ใช้เส้นทาง ต้าบลแม่ศึกและต้าบลช่างเคิ่ง อ้าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน ๘๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย ๑๐๕,๐๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนด้าเนินการ

ระหว่างด้าเนินการ

สินสุดด้าเนินการ

โครงการเงินเหลือจ่าย

1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
งบประมาณ 9,350,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สร้างแกนนาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน)
2) พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) การจัดแสดงเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
5) ติดตามประเมินผล
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จานวนที่เพิ่มขึ้นของภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สากล
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปี 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 4,872,800 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 4,477,200 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการตลาด
สินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป
กิจกรรมที่ 2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจร
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการข้าวจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,200,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและร่วมกันแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรทั้งด้านการผลิตและการตลาด
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร แปรรูป/จ้างแปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ตรงตามความต้องการของตลาดปลายทาง
3) เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านปริมาณ ราคา และคุณภาพของผลผลิตที่ยั่งยืน และเป็นการสร้างความสมดุล
ให้แก่ภาคการเกษตร
4) เพื่อบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้านการตลาดและการผลิตในการวางแผนและบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เชื่อมโยงกันทั้งในภาค
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และกลุ่มผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางดาเนินการ
3.1 การส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกษตรกร / กลุ่มเกษตรกร / สถาบันเกษตรกร
เพื่อรับทราบแนวทางการแปรรูปผลผลิตลาไย ลิ้นจี่ และรับฟังข้อคิดเห็นจากเกษตรกร จานวน 1 ครั้ง
2) กิจกรรมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป /การออกร้านจาหน่ายสินค้าเทศกาลต่าง ๆ
3) การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตรแปรรูป
4) กิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ (ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตรแปรรูป)
5) การติดตามและประเมินผล
3.2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจร
1) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้นาเกษตรกรเพื่อแนะนาส่งเสริม ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชทดแทน และรับ
ฟังข้อคิดเห็นจากเกษตรกร จานวน 1 ครั้ง
3) ประชุมเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับกลุ่มผู้รับซื้อเป้าหมายผ่านการทาสัญญาข้อตกลง จานวน 1 ครั้ง
4) ประสานดาเนินงานกิจกรรมที่กาหนด
5) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการข้าวจังหวัดเชียงใหม่
1) การสารวจจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว , โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าข้าวและห้างสรรพสินค้า
ที่มีการจาหน่ายข้าวสาร
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- ประชุมวางแผนการดาเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาเอกสารสารวจเชิงพื้นที่และข้อมูลวิถี
ตลาดข้าว ตามโครงการฯ พร้อมทั้งข้อมูลผู้บริโภคประเภทองค์กร ธุรกิจ สถาบันการศึกษา และกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริโภคในครัวเรือน
- ประสานหน่วยงานในระดับอาเภอ เพื่อดาเนินการสารวจข้อมูลและจัดทาข้อมูล GPS ผู้ประกอบการค้า
ข้าวที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการค้าข้าวพุทธศักราช 2489 ซึ่งมี สถานประกอบการตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสารวจข้อมูลวิถีตลาดข้าว และการจัดทา
แผนที่ ข้อมูล GPS และแจ้งผู้ประกอบการค้าข้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
สารวจข้อมูลและจัดจ้างทาแบบสารวจข้อมูลความต้องการกลุ่มผู้บริโภคในจังหวัด
2) จัดทาข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกลุ่มเป้าหมาย
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทาแผนที่ และส่งมอบข้อมูลให้สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโซนนิ่งข้าวจังหวัดเชียงใหม่
3) จัดทาข้อมูลความต้องการสินค้าข้าวของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย
- จัดประชุมเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว และกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในส่วน
ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าข้าว และองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4) สรุปผลและประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการฯ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ที่รับซื้อผลผลิตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดใกล้เคียง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 การส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป
๑) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการจัดทาบรรจุภัณฑ์
- สานักงานฯ ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑๓ คน
- ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การบริโภคสินค้าเกษตร ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น
แผ่นพับ สถานีโทรทัศน์ LC CEBLE TV สถานีวิทยุ HUG FM 97.5 Mhz และจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
- ดาเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการจานวน 9 ราย เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว
พร้อมทั้งส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
๒) กิจกรรมเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป เป้าหมาย ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป โดยนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าร่วมงาน THAIFEX ๒๐๑๗ – World of Food Asia ระหว่าง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๔
มิถุนายน ๒๕๖๐ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ๔ ราย มูลค่าการขายในงานรวม ๙๒,๒๕๐บาท และ
มูลค่าที่คาดว่าจะเกิดการซื้อขาย จากการเจรจาธุรกิจรวม ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป โดยนาผู้ประกอบการสินค้าเกษตร
จานวน 2 ราย เข้าร่วมงาน “Lanna Handicraft & Business Matching 2017” วันที่ 21 – 27
สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี รวมมูลค่าการจาหน่าย รวม 83,817 บาท
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5.2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดแบบครบวงจร
1) สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และ สานักงานเกษตร
อาเภอไชยปราการ ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรลาไย ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลาไยแปลง
ใหญ่ กับองค์การตลาดมหาดไทย (อต) และ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 60 คน ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทาง
ข้อตกลงที่จะทาสัญญาซื้อขาย ซึ่งช่วงนี้ผลผลิตยังไม่ออกสู่ตลาด ทั้งสองฝ่าย ได้มีการนัดหมายมาดู
ผลผลิตพร้อมกาหนดปริมาณและราคาซื้อขายก่อนมีการทาสัญญาข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิต
ต่อไป
2) สานักงานฯ ดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผู้นาเกษตรกรเพื่อแนะนาส่งเสริมปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทดแทน และรับข้อคิดเห็นจากเกษตรกร ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 จานวน
150 คน/วัน รวม 300 คน ซึ่งปลูกพืชหลัก จานวน 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลาไย
และมะม่วง
5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการตลาดเพื่อบริหารจัดการข้าวจังหวัดเชียงใหม่
1) ดาเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดาเนินการสารวจจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการค้าข้าว , โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าข้าว และห้างสรรพสินค้า ที่มีการจาหน่ายข้าวสาร จัดทาข้อมูล
ผู้ประกอบการค้าข้าวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกลุ่มเป้าหมาย และจัดทาข้อมูลความ
ต้องการสินค้าข้าวของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดยเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ
ค้าข้าว และกลุ่มผู้บริโภค ทั้งในส่วนห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าข้าว และองค์กร
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 987,286 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 212,714 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

3. โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหมสูสากล
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
------------------------------1. ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
งบประมาณ 2,200,000 บาท หน่วยดาเนินการ สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสร้างเครือข่ายการค้า ความร่วมมือ และส่งเสริมความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คุณภาพ มาตรฐานสากลธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสร้างสินค้าและบริการในลักษณะ Creative ของธุรกิจบริการสุขภาพ
จังหวัดเชียงใหม่
3) เพื่อส่งเสริมการตลาด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจ
บริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางดาเนินการ
กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
1) จัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ครั้ง
2) การเชื่อมโยงตลาด จานวน 1 ครั้ง
- การเชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพในประเทศ เช่น
กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดในเขตปริมณฑล และหรือภาคใต้
3) การบริหารจัดการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย์ ทันตกรรม บริการสปานวดแผนไทย สมุนไพร และอาหาร-เสริมสุขภาพ
ในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 กิจกรรมประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ดาเนินการจัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ ๑๐ ระหว่างวันที่
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้
1) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๒๕๘ คน (ชาวไทย ๑๐๘ คน ชาวต่างประเทศ ๑๕๐ คน)
2) วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จานวน ๕๔๙ คน (ชาวไทย ๓๘๗ คน ชาวต่างประเทศ ๑๖๒ คน)
การจัดแสดงสินค้าการสาธิตและบริการด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการ การแสดง สาธิต ธุรกิจบริการสุขภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์
จานวน ๕๑ บูธ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งได้รับความ
สนใจ เป็นอย่างมาก และสร้างรายได้รวม ๑,๓๕๐,๔๗๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
ถ้วน)
ภายในงานยังมีการให้คาปรึกษาจาก Dr. Mizoo Akira M.D. Medical Director of the Tokyo Shinjuku
Medical Center มาให้คาปรึกษาในผู้ป่วยสูงอายุ การดูแลสุขภาพ และการสาธิต การทายาหม่องสมุนไพร ยาดม
สมุนไพร การทาลูกประคบ การสอนการกดจุดแก้ปวดเมื่อยเบื้องต้น และนิทรรศการให้ความรู้ทางด้านสมุนไพร และ

272

การปลูกผักปลอดสารพิษ จากชมรมมังสวิรัติจั งหวัดเชียงใหม่ การเต้นลีลาสเพื่อสุขภาพจากสมาคมโรงเรียนดนตรี
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ยังมาให้ความรู้ แจกเอกสารการดูแลรักษาสุขภาพ
และการตรวจเบาหวาน ความดัน เบื้องต้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาร่วมงาน และเยี่ยมชม นิทรรศการ ในงานยัง
มีการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ จากชมรมนวดไทยจังหวัดเชียงใหม่มาให้บริการนวดตัว นวดเท้า และนวดประคบ
แก้โรคพื้นฐานต่าง ๆ เช่น นิ้วล็อค ปวดเมื่อยจากการทางานหนัก เดินระยะทางไกล หรือผู้สูงอายุ ที่น้าหนักมาก เดิน
แล้วปวดข้อ ก็สามารถแวะมารับบริการได้ที่บูธนิทรรศการของการจัดงานใน ครั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการธุรกิจ
บริการสุขภาพเชียงใหม่ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ทุกประการ
กล่าวคือ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และส่งเสริมความ เข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และกระตุ้นให้สร้างนวัตกรรมในลักษณะ Creative และการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านส่งเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริการสุขภาพต่อกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมและเพิ่ม
มูลค่าการค้าให้กับธุรกิจบริการ สุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งจากการจัดงานในครั้งนี้ และในอนาคตผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันไว้ต่อไป
5.2 กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินค้า/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ
สานักงานฯ ดาเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน "สปาดี วิถีล้านนา@ภูเก็ต” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างเครือข่ายการค้า ความร่วมมือ และส่งเสริม ความเข้มแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ
รวมทั้งเป็นโอกาสเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจบริการสุขภาพ โดยนาผู้ประกอบการธุรกิจการบริการทางการแพทย์
ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจสปา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา การแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือกระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 10 ราย ร่วมแสดงจัดแสดงทั้งด้านสินค้าและบริการ และจัดให้
มีกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจสปากับผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต ตลอดการจัดงาน มุ่งให้เกิด
การขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 2,020,951 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 179,049 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการบริการให้โดดเด่นและรองรับการพานักระยะยาว 1.1 การ พัฒนาคุณภาพ
การบริการนวดไทย
งบประมาณ 1,000,000 บาท หน่วยงานดาเนินการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. แนวทางดาเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงาน สาขาครูนวดต้นแบบ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง, สาขานวดไทยเพื่อ
สุขภาพ ระยะเวลาฝึก 150 ชั่วโมง สาขาภาษาจีนสาหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 30
ชั่วโมง และผลิตสื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยและสปาในรูปแบบต่าง ๆ
4. กลุ่มเป้าหมาย
แรงงานในธุรกิจบริการสุขภาพ สปา นวดแผนไทย สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
1) การอบรมครูนวดต้นแบบ เป้าหมาย 30 คน ผลการดาเนินงาน เข้าฝึก 30 คน จบฝึก 30 คน ผู้จบฝึกสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านรายได้ คิดเป็นร้อยละ 100
2) การอบรมนวดแผนไทย เป้าหมาย 120 คน ผลการดาเนินงาน เข้าฝึก 131 คน จบฝึก 129 คน ผู้จบฝึก
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านรายได้ คิดเป็นร้อยละ 98.47
3) การพัฒนาด้านการบริการและการสื่อสารภาษาต่างประเทศสาหรับพนักงานนวดไทย เป้าหมาย 50 คน ผล
การดาเนินงาน เข้าฝึก 50 คน จบฝึก 45 คน ผู้จบฝึกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านรายได้ คิดเป็นร้อยละ
90.00
4) การประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การนวดไทยและสปา แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังนี้
- การจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ ในงาน Lanna Expo 2017 ออกแบบและจัดทา
บูธให้เป็นสถานที่จาลองเสมือนจริงของสถานประกอบกิจการนวดไทยและสปา ,ออกแบบและตกแต่งพื้นที่
สาหรับกิจกรรมคลินิกให้คาปรึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะแนวการฝึกอาชีพด้านบริการสุขภาพ
- การจัดงานการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สาเร็จการฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัด
เชียงใหม่สู่สากล ปี 2560
6. ระยะเวลาดาเนินการ 3 เมษายน – 12 มิถุนายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย 984,009 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 15,991 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญากลุม ชาติพันธสูสากลและพื้นที่
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มชนเผ่าในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ โดยการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มชนเผ่า
๓) เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า
๔) สร้างภูมิคุ้มกันเรื่องอบายมุขแก่กลุ่มชนเผ่า
3. แนวทางการดาเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์ชาวเขา)
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่า ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงและพื้นที่ราบในภาคเหนือตอนบน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) แผนการจัดการท่องเที่ยวระดับชุมชน จานวน ๕ ชุมชน
2) คณะทางานบริหารจัดการชุมชน
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 2,300,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 2,300,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

5. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ
เขาสูประชาคมอาเซียน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรม การบ่มเพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
งบประมาณ 1,788,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพพร้อมจะรองรับการแข่งขันกับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียนและเพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูกลางท่องเที่ยว
3. แนวทางดาเนินการ
3.1 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงาน ระยะเวลาฝึก 90 ชั่วโมง จานวน 3 หลักสูตร และระยะเวลา
ฝึก 30 ชั่วโมง จานวน 2 หลักสูตร รวม 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 180 คน ดังนี้
1) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย (90 ชั่วโมง)
จานวน 2 รุ่น รวม 40 คน
2) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารนานาชาติ (90 ชั่วโมง)
จานวน 2 รุ่น รวม 40 คน
3) หลักสูตรพนักงานเบเกอรี่ (90 ชั่วโมง)
จานวน 2 รุ่น รวม 40 คน
4) หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
จานวน 2 รุ่น รวม 40 คน
5) หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)
จานวน 1 รุ่น รวม 20 คน
3.2 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จานวน 2 สาขา รวม 3 รุ่น จานวน 60 คน
4. กลุ่มเป้าหมาย
แรงงานใหม่/ผู้ว่างงาน/ผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ:
5.1 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน
ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน จานวน 5 หลักสูตร 9 รุ่น รวมผู้เข้ารับการฝึก 206 คน จบ
ฝึก 193 คน ผู้ผ่านคิดเป็นร้อยละ 93.69 โดยแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานมีความ พึงพอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 93.93
5.2 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ดาเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จานวน 2 สาขา รวม 3 รุ่น รวมผู้เข้ารับการทดสอบ
จานวน 60 คน ผ่านการทดสอบ จานวน 55 คน ผู้ผ่านคิดเป็นร้อยละ 91.67 โดยแรงงานที่ได้รับการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 97.56
6. ระยะเวลาดาเนินการ 6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560
7. ผลบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,679,552.60 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 108,447.40 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

6. โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสู
สังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยาง
มีคุณภาพ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างครอบครัวและชุมชนสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ
งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความพร้อมและสามารถใช้ชีวิตในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข
๒) เตรียมความพร้อมผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้เกิดความตระหนักและสามารถเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างมี
คุณภาพ
๓) สร้างความตระหนักแก่ครอบครัวและชุมชนในการร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ
๔) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้ครอบครัวมีบทบาท
มากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุ
๕) กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกัน รวมทั้งสร้างสังคมเมือง
เชียงใหม่ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
3. แนวทางการดาเนินงาน
สถานที่ดาเนินโครงการ ๒๕ อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่
4.กลุ่มเป้าหมาย
๑) ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๕,๐๐๐ คน
๒) ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๕,๐๐๐ ครอบครัว
๓) เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ จานวน ๑,๒๐๐ เครือข่าย
๔) ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๕๐-๕๕ ปี จานวน ๕๐๐ คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2) ปัญหาสังคมในผู้สูงอายุลดลง
6. ระยะเวลาการดาเนินงาน 1 ปี ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 3,846,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 153,900 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

7. โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทน
จากของเหลือใชหรือของเสียแกทกุ ภาคสวน
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตว์ระดับครัวเรือน
งบประมาณ 2,000,000 บาท
หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ นายชานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2034
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 0 5311 2033
2. วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินกิจกรรมโดยสรุป
1) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนด้วยการใช้เศษอาหาร มูลสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ ผลิตแก๊สชีวภาพใช้ภายในครัวเรือน
2) เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพและการนาไปใช้
3) เพื่อลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเน่าของเศษอาหารและมูลสัตว์
4) เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
3. แนวทางการดาเนินการ
ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จานวน 150 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จานวน 150 ราย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จานวน 150 แห่ง ในพื้นที่จังหวั ดเชียงใหม่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊ส
หุงต้มหรือค่าใช้เชื้อเพลิงในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีสาหรับการเกษตรลงได้ปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูล
สัตว์ไปใช้กับแปลงพืชผักหรือใช้กับพื้นที่เกษตรอื่น ๆ ทาให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในรายที่ไม่เคยซื้อหรือไม่เคยใช้ ปุ๋ยเคมี
ความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่มีการเลี้ยงสัตว์ดีขึ้นพื้นที่ดาเนินงานรายละเอียดดังเอกสารแนบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย จานวนเงิน 1,847,510.50 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 152,489.50 บาท

8. โครงการเพิ่มศักยภาพการดําเนินการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพการดาเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการดาเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
งบประมาณ 630,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน 1. สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่.
2. ที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร
3) เพื่อสร้างการพัฒนาเครือข่ายในการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมายจราจรให้มีประสิทธิภาพ
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยให้มีการดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานระดับจังหวัด และท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานลดอุบัติเหตุ
ทางถนนและระงับการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการปฏิบั ติงานร่ วมกันหลายหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่ วน เพื่อให้ สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของศู นย์ อ านวยการความปลอดภั ยทางถนนระดั บจั งหวั ด และศู น ย์
อานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ จานวน 25 อาเภอ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 25 อาเภอ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายอาสาสมัครในเรื่องป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
อัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ ลดลง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 - -30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 630,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

9. โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบประมาณ 5,350,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่/ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อควบคุมและลดปัญหายาเสพติดให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี 2560
2) เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเกณฑ์สูง ให้
ประชาชนมีความเชื่อมั่น พึงพอใจต่อการดาเนินการลดและควบคุมปัญหายาเสพติดของจังหวัด
3. แนวทางการดาเนินการ
3.1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Potential Demand)
3.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยชุดประชารัฐตาบลร่วมกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ดาเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน ได้แก่ การสืบสภาพชุมชน พบปะแกนนา
ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (ประชาคมครั้งที่ 1) รณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด (ประชาคมครั้งที่ 2) แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ การรับรองครัวเรือน (ประชาคมครั้งที่ 3) ใช้
มาตรการทางสังคม และรักษาสถานะความเข้มแข็ง ใน 2,029 หมู่บ้าน/ชุมชน (25 อาเภอ)
3.1.2 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอาเภอ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนด้วยการกระตุ้นผ่านการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560) ระดับ
จังหวัดและอาเภอ
3.1.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝ้าระวังความประพฤติ
นักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ
3.2 การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
3.2.1 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อาเภอ และการประสานการดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู โดยการซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ ศป.ปส.ง
อาเภอและหน่วยงานในพื้นที่ จานวน 32,000 ชุด
3.3 การบริหารจัดการ (Management)
3.3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการ
จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และแนวทางปฏิบัติตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน เพื่อเสริมสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้ง ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561
(2) การติดตามประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอ 25 อาเภอ โดยการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
เตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561
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(3) การประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดแถลงข่าวผลการ
ดาเนินงานการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(4) การสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(5) เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สามารถ
ปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอานวยการ บริหารจัดการ และดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
(6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ ในการ
อานวยการ บริหารจัดการ และรายงานผลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณให้เป็นไปตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กาหนด
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรจังหวัดเชียงใหม่ จานวนประมาณ 1,686,696 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) สามารถลดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
2) ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 5,350,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
8.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยชุดประชารัฐตาบลร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง ดาเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ขั้นตอน

8.2 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอาเภอ
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8.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝ้าระวังความประพฤติ นักเรียน/
นักศึกษาในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ

8.4 การพัฒนามาตรฐานศูนย์คัดกรองของจังหวัด/อาเภอ และการประสานการดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟู โดยการซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอาเภอและหน่วยงานในพื้นที่ จานวน 32,000 ชุด

8.5 โครงการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี 2561

10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานทดแทน ทุกรูปแบบ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ
กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปพืชผลเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์
งบประมาณ 1,070,600 บาท
หน่วยงานดาเนินการ สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ นายชานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2034 ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ 0 5311 2033
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการอบแห้งพืชผลทางการเกษตร
2) เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร และได้ผลผลิตที่ปลอดสารปนเปื้อน
4) เพื่อสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
3. แนวทางการดาเนินการ
ติดตั้งระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พื้นที่ใช้งานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31
ตารางเมตร จานวน 6 ชุด ให้กับกลุ่มเกษตรกร/อปท.พร้อมอบรมให้ความรู้ ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 4 แห่ง ดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สูน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1 ชุด
2) เทศบาลตาบลแม่ปูคา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 2 ชุด
3) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่แวน อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 ชุด
4) เทศบาลตาบลแม่แจ่ม อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 2 ชุด
รวมทั้งสิ้น จานวน 6 ชุด
4. กลุ่มเป้าหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและชี้วัดของโครงการ
ติดตั้งระบบอบแห้งแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พื้นที่ใช้งานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31
ตารางเมตร จานวน 6 ชุด เกษตรกรสามารถใช้อบผลผลิตได้ตามตัวชี้วัด
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 902,440 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 168,160 บาท
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8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

11. โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉิน
จังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม จัดซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,490,๐๐๐ บาท
หน่วยดาเนินการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ
๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๒. นายวรัญญู จานงประสาทพร ตาแหน่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายธรณี กายี ตาแหน่ง หัวหน้าสานักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อ ให้ ห น่ ว ยกู้ ชีพ กู้ภัย ในจัง หวัด เชี ยงใหม่ และหน่ ว ยงานในสั ง กัดส านั กงานสาธารณสุ ข จัง หวั ด
เชียงใหม่ เครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตาบลและระดับอาเภอมีความพร้อมในการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ มีการเตรียมการและมีการดาเนินการเพื่อ เตรียมพร้อม ใน
การระดมสรรพกาลังทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้สามารถจัดการกับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินให้กับ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยได้ในสภาวะที่เกิดภัยขึ้นจริง โดยมีหน่วย
กู้ชีพกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
ณ จุดเกิดเหตุและนาส่งโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑. เพื่อขยายหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในระดับตาบลที่เป็นพื้นที่ห่างไกลและเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ
พร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชนและนั กท่องเที่ยวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสา
ธารณภัยต่างๆ
๒. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉิน และ
กระตุ้นให้มีการจัดบริการมากขึ้นเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินทั้งภาวะปกติและด้านสาธารณภัย
๓. เพื่อให้มีการจัดตั้งเครือข่ายนาร่องหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่สามารถปฏิบัติการได้จริงเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
สามารถออกให้บริการประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๔. เพื่อช่วยให้ป ระชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับการดูแล ณ. จุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็วถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ ลดอัตราเสี่ยงต่อความพิการหรือเสียชีวิตโดยไม่
จาเป็น
๓. แนวทางการดาเนินการ
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทาโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ
2) ขั้นดาเนินงาน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่และคณะทางานพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงการดาเนินงานและจัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
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3) ขั้นประเมินผล : สรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ปีละ ๒ ครั้ง และติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ ตาม
ระบบรายงานปกติ
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
5) ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๒. มีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน ระดับตาบลอย่างเต็มรูปแบบ ในพื้นที่เป้าหมาย
เพิ่มขึ้น
๓. มีอุปกรณ์กู้ชีพสาหรับหน่วยกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
๕. จัดซื้อเครื่อง EKG Monitor สาหรับใช้ในรถพยาบาล
ส่งต่อผู้ป่วย

หน่วยนับ ปี ๒๕๕๙
แผน
(ผล)*
คัน

๓

1

ชุด
เครื่อง

๑๐
5

0
0

6. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2560 สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 1,490,๐๐๐ บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ปี ๒๕๖๐
แผน

หมายเหตุ

12. โครงการเสริมสุขภาวะองครวม
โดยการมีสว นรวม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
-----------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมโดยการมีส่วนร่วม
งบประมาณ 2,121,350 บาท
หน่วยดาเนินการหลัก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053 211048 - 50
๒. วัตถุประสงค์และแนวทางดาเนินกิจกรรมโดยสรุป:
1) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ การคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยงและคัดกรองโรค ที่เป็นปัญหาสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
2) พัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๓. แนวทางการดาเนินงาน
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือข่ายแกนนา/อาสาสมัคร ในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และบริการ
สุขภาพ" โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่แกนนา อาสาสมัคร ด้านสุขภาพกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด และพนักงานบริการ 8
กลุ่มๆละ 100 คน จานวนรวม 800 คน
- วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ อาเภอเมืองเชียงใหม่
- วันที่ 1 - 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสารภี อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอฝาง
- วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอแม่อาย
- วันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่
2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ต้องโทษ" โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่
อาสาสมัครผู้ต้องโทษ แห่งละ 30 คน รวมจานวน 90 คน
- วันที่ 28 เมษายน 2560 ณ เรือนจากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 5 เมษายน 2560 ณ เรือนจาอาเภอฝาง อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3) การจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและคัดกรองโรค ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและนักท่องเที่ยวเดินทาง มี
รายละเอียดการการดาเนินงานดังนี้
- จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
- ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
- จ้างเหมาในการจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรคเชิงรุก
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ”
5) การประชุม คณะอนุกรรมการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางการดาเนินงานดังนี้
จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่คณะทางาน คณะอนุกรรมการ ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์จังหวัดเชียงใหม่ องค์กรภาครัฐ และภาคประชาสังคม แกนนา อาสาสมัคร จานวนรวม 80 คน
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6) การอบรม "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน เอดส์ และยาเสพติด"
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันเอดส์และยาเสพติด" ในวันที่ 10 – 11
มิถุนายน 2560 และวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่แกนนา อาสาสมัคร ด้าน
เอดส์และยาเสพติด จานวนรวม 240 คน
7) การจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างความรู้ และปรับพฤติกรรมสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค์ ด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- ค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค์ ยาเสพติด
8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และบริการสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มเสี่ยงและนักท่องเที่ยวเดินทาง"
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความรู้ และบริการ
สุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงและนั กท่องเที่ยวเดินทาง" ในวันที่ 13 – 14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรภาคประชาสั งคม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนรวม 120 คน
9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อบูรณาการดาเนินงาน”
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อบูรณาการการดาเนินงาน" ใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนรวม 30 คน
10) การประเมินผลการดาเนินงาน
รายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
- ค่าจ้างเหมาในการประเมินผลการดาเนินงานโดยบุคคลภายนอก
- ค่าจ้างเหมาประเมินข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และภัยสุขภาพ
2) ผู้ต้องขัง
3) พนักงานบริการทางเพศ
4) แรงงานต่างด้าว
5) ผู้ใช้ยาเสพติด
6) ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และภัยสุขภาพ ได้รับความรู้ และเข้าถึงบริการสุขภาพ
2) ประชาชนเกิดความตระหนักต่อปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ที่สาคัญ
3) ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น
4) เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ
6. ระยะเวลาดาเนินการ มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560
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7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน 2,111,350 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 100,000 บาท

13. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการทองเที่ยวตนแบบ
(การพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
ตามแผนการพัฒนาหมูบาน)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ (เพิ่มเติม)
กิจกรรม พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ(เพิ่มเติม) .บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตาบลสัน
ผักหวาน อาเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 3,000,0000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการ
ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สร้างแกนนาการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้านการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน)
2) พัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวตามแผนการพัฒนาของหมู่บ้าน
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
4) การจัดแสดงเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ
5) ติดตามประเมินผล
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นาชุมชน กลุ่ม องค์กรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ประชาชนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) จานวนที่เพิ่มขึ้นของภูมิปัญญาและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สากล
6. ระยะเวลาดาเนินการ 10 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 185,990 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 2,814,010 บาท

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความ
มั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ
ประชาชน (การฝกอบรมราษฎรชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ในพืน้ ที่ 25 อําเภอ)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
กิจกรรม การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพื้นที่ 25 อาเภอ
งบประมาณ 4,000,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคงและที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง กระตุ้นประชาชนในพื้นที่เกิดความร่วมมือและตระหนักรู้ว่า ภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหา ใกล้ตัว
เป็นปัญหาของส่วนรวมและเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้านให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุด
3. แนวทางการดาเนินการ
การฝึกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่
25 อาเภอ ๆ ละ 1 รุ่น ๆ ละ 150 คน รวม 2 วัน รวมทั้งหมด 3,750 คน งบประมาณรุ่นละ 160,000 บาท
4. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)ในพื้นที่
25 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
มีก ารบู ร ณาการความร่ ว มมือ กั บ ทุ กภาคส่ ว นในการป้อ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หาด้า นความมั่น คง โดยเฉพาะ
ประชาชนในพื้นในที่ ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในพื้นที่ตระหนักรู้ว่า
ภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหาใกล้ตัว และเป็นปัญหาของส่วนรวม มีการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงโดยหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทาให้เกิดการแก้ไขปัญหามีป ระสิทธิภาพ
ตรงเป้าหมาย ตามสภาพปัญหาของพื้นที่ และเกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบล
และหมู่บ้าน จากการร่วมคิดร่วมทาซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเป็น“ชุมชนเข้มแข็ง”
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 4,000,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
กิจกรรม การบริหารจัดการและตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อาเภอ
งบประมาณ 60,000 บาท
หน่วยงานดาเนินการ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานความมั่นคงและที่ทาการปกครองอาเภอ 25 อาเภอ
2. วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง กระตุ้นประชาชนในพื้นที่เกิดความร่วมมือและตระหนักรู้ว่า ภัยด้านความมั่นคงเป็นปัญหา ใกล้ตัว
เป็นปัญหาของส่วนรวมและเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน และเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคงในแต่ละพื้นที่อาเภอ ตาบลและหมู่บ้านให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเป็น ชุมชนเข้มแข็ง สามารถปกป้องชุมชนจากปัญหาความมั่นคงได้ในที่สุด
3. แนวทางการดาเนินการ
โดยการออกตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อาเภอ (แบ่งการออกตรวจเป็น 3 กลุ่มอาเภอ ประกอบด้วยโซนรอบใน ,
รอบกลาง และรอบนอก)
4. กลุ่มเป้าหมาย
ที่ทาการปกครองอาเภอทั้ง 25 อาเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชีวัดของโครงการ
เพื่อตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในการจัด
อบรมราษฎรชุดรั กษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรั กษาความสงบ (ผรส.) เพื่อให้การ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตาบล หมู่บ้าน เข้าเวรยาม จัดตั้งจัดตรวจ จุดสกัดป้องกัน และปราบปรามผู้กระทาผิด
กฎหมาย อาชญากรรมและการตัดไม้ทาลายป่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
6. ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 60,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ตรวจติตามอาเภอจอมทอง

ตรวจติดตามอาเภอเชียงดาว

ตรวจติดตามอาเภอแม่อาย

15. โครงการ To Be Number One
ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน

(การขับเคลือ่ นโครงการ TO BE NUMBER ONE)
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการTO BE NUMBER ONE ลานสร้างสรรค์เด็กและเยาวชน
งบประมาณ 1,332,350 บาท
หน่วยงานดาเนินงาน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าส่วนราชการ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ตาแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางโปรดปราน ขาสุวรรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 091-8582381
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tobenumberonecm@gmail.com
๒. วัตถุประสงค์
1) เพื่อช่วยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนที่มีปัญหาได้รับการช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสมจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
2) เพื่อให้เยาวชน วัยทางาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการร่วมคิด ร่วมทากิจกรรมที่
ดีและสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก
ระดับให้เข้มแข็ง ส่งผลให้จานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข
4) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ให้เข้มแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE สาหรับนายอาเภอ สาธารณสุข
อาเภอ” (25 อาเภอ)
2) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับจังหวัด (ทีมครู ก)
3) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับอาเภอ (ทีมครู ข ในระดับอาเภอ จานวน 3 โซน ได้แก่
อาเภอเชียงดาว, จอมทอง, เมือง)
4) จัดทา website ในการจัดทาฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
5) อบรมการลงบันทึกข้อมูลเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE และสมาชิก
6) จ้างเหมาในการสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลชมรม TO BE NUMBER ONE, ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
(25 อาเภอ)
7) อบรมการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายในระดับตาบลเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกวด
8) อบรมการนาเสนอผลการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สาหรับแกนนาชมรมฯ
4. กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนทัว่ ไป
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
5.1 ผลการดาเนินงาน
1) เกิดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
2) เกิดกระแสการปลุกจิตสานึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุ่มอายุ
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3) มีสถานที่ให้เยาวชนได้จัดกิจกรรม ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาอีคิวในศูนย์เพื่อนใจTO BE
NUMBER ONE ทุกอาเภอ ภายใต้ การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก
หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพื้นที่สร้างสรรค์ทุกอาเภอ
5.2 ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
5) จานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 80
6) จานวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย์
7) จานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ 20 ชมรม
8) จานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมกิจกรรม 55,000 คน
6. ระยะเวลาดาเนินการ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 705,183 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 626,567 บาท

16. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมละอุป บานแมขุนรวม อําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ( Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาถนนเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละอุป หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านขุนแม่รวม หมู่ที่ ๑ ตาบลแจ่มหลวง
อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 2,100,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการอาเภอกัลยาณิวัฒนา
หมายเลขโทรศัพท์ 053 – ๔๘๔๐๖๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cha1741@hotmail.com
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ก ารเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ราชการ และการขนส่ ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรของราษฎรต าบลแจ่ ม หลวง
อาเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย
๓. แนวทางการดาเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแม่ละอุป - บ้านขุนแม่รวม จานวน ๑๐ จุด ขนาดกว้าง
4.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ยาว 6๔๓.00 เมตร
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตาบลแจ่มหลวง จานวน 2,500 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนสามารถสั ญ จรไปมาได้ ส ะดวกในถนนสายบ้ า นแม่ ล ะอุ ป หมู่ ที่ ๓ ถึ ง บ้ า นขุ น แม่ ร วม หมู่ ที่ ๑
ตาบลแจ่มหลวง อาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 4 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายเงิน 1,795,000 บาท

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 305,000 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

17. โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลย
ดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง – แมยุย
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
----------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายเหล่าหลวง - แม่ยุย ตาบลบ้านตาล
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,220,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอฮอด
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อส่งเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
2) เพื่อพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
3. แนวทางการดาเนินการ
กิจกรรมย่อย

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

ก่อสร้างถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัล
ติก สายเหล่าหลวง - แม่ยุย หมู่ที่ 7
ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 และบ้านใกล้เคียง ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1,100
คน ได้รับประโยชน์
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) ประชาชนบ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 และบ้านใกล้เคียง ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ถนนแบบโอ
เวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก ที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยต่อการเดินทางสัญจรของประชาชน
2) ประชาชนบ้านแม่ยุย หมู่ที่ 7 และบ้านใกล้เคียง ตาบลบ้านตาล อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็ว
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 1,220,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

18. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4
ตําบลอมกอย อําเภออมกอย
จังหวัดเชียงใหม
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 466,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภออมก๋อย
2. วัตถุประสงค์
1) ช่วยเสริมความมั่นคงแข้งแรงให้แก่โครงสร้างของสะพาน
2) ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ สัญจรและขนส่งสินค้าได้สะดวกมากขึ้นตลอดทั้งปี
3) มีสะพานข้ามห้วยที่มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย
4) ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไข
3. แนวทางการดาเนินการ
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
4. กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 ตาบลอมก๋อย อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และหมู่บ้านใกล้เคียง 1,938
ครัวเรือน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม และขนส่งสินค้าทางการเกษตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย 466,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ก่อนดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

19. โครงการสรางภูมคิ ุมกันในการตอตาน
การทุจริต
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมที่ 2 เดินรณรงค์ และเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ 936,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับผลเสียของปัญหาการทุจริต ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และสร้างจิตสานึกที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. แนวทางการดาเนินการ
จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต โดยแบ่งการดาเนินกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริต จัด ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา
กิจกรรมที่ 2 เป็นการเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในช่วงเช้า เดินจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังโรงแรมดิเอ็ม
เพรส และช่วงบ่ายรับฟังบรรยายธรรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต
4. กลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสมัครยุติธรรมชุมชน จานวน 150 คน
กิจกรรมที่ 2 ผู้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายอาสมัครยุติธรรมชุมชน , เครือข่าย ปปท. , เครือข่าย ปปช. , หน่วยงาน
ภาครัฐ และนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ จานวน 500 คน
5. ผลการดาเนินงาน
ได้ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการในเรื่องการต่อต้านการทุจริต การมีจิตในสานึกในการต่อต้านการทุจริต
และได้สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริต รวมจานวนทั้งสิ้น 650 คน
6. ระยะเวลาดาเนินการ ดาเนินการในวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 เป็นระยะเวลา 2 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่าย 860,690 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 75,510 บาท

20. โครงการ "ตํารวจประสานงาน
1 ตํารวจ 1 โรงเรียน"
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------๑. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการตารวจประสานงาน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)
กิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม
สถาบันเทิงและปัจจัยเสี่ยงให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สภ.ละ 1 โรงเรียน รวม 38 โรงเรียนภายใต้โครงการ
“ตารวจประสานงาน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน)” การบรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด, จัดซื้อน้ายาตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ
งบประมาณ 641,850 บาท
หน่วยดาเนินงาน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาวให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยง
๒) เพื่อให้โรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท ร้านเกม สถาน
บันเทิง และปัจจัยเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) สถานีตารวจภูธรในสังกัด จานวน 38 แห่ง จัดทาโครงการ เสนอตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอรับการฃ
สนับสนุนงบประมาณ คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ตารวจประสานโรงเรียน (1 ตารวจ 1 โรงเรียน) ของ
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเสี่ยงจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิทวาท ร้านเกม
สถานบันเทิง และปัจจัยเสี่ยงย่างยั่งยืน เพื่อนานักเรียนมาฝึกอบรม ดาเนินการอบรมตามโครงการและติดตาม
ประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
2) จัดซื้อน้ายาตรวจสารเสพติดใจปัสสาวะ จานวน 534 กล่อง
3) สถานีตารวจภูธรในสังกัด สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทุกระยะเมื่อพบผู้เสพ
นาเข้าสู่การบาบัดรักษาต่อไป
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) สภ.ฮอด
2) สภ.สันป่าตอง
3) สภ.แม่โป่ง
4) สภ.ดอยสะเก็ด
5) สภ.แม่แจ่ม
6) สภ.สันทราย
7) สภ.กัลยาณิวัฒนา
8) สภ.แม่ริม
9) สภ.แม่โจ้
10) สภ.สะเมิง
11) สภ.สารภี
12) สภ.แม่ปิง
13) สภ.นาหวาย
14) สภ.แม่ออน

โรงเรียนฮอดพิทยาคม
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
โรงเรียนบ้านแม่โป่งประชาสามัคคี
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยา
โรงเรียนแม่แจ่ม
โรงเรียนบ้านบวกเปา
โรงเรียนสหมิตรวิทยา
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
โรงเรียนทาเหนือวิทยา
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15) สภ.สันกาแพง
16) สภ.แม่แฝก
17) สภ.ดอยเต่า
18) สภ.แม่แตง
19) สภ.เชียงดาว
20) สภ.ไชยปราการ
21) สภ.หางดง
22) สภ.ฝาง
23) สภ.จอมทอง
24) สภ.แม่อาย
25) สภ.เวียงแหง
26) สภ.ช้างเผือก
27) สภ.ดอยหล่อ
28) สภ.ภูพิงคฯ
29) สภ.โหล่งขอด
30) สภ.แม่กา
31) สภ.ป่าแป๋
32) สภ.หนองตอง
33) สภ.แม่ตื่น
34) สภ.พร้าว
35) สภ.เมืองเชียงใหม่
36 สภ.อมก๋อย
37 สภ.แม่วาง
38 สภ.บ่อหลวง

โรงเรียนบ้านหนองโค้ง
โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว
โรงเรียนดอยเต่าวิทยา
โรงเรียนแม่แตง
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนไชยปราการ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุถัมภ์
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนจอมทอง
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
โรงเรียวัฒโนทัยพายัพ
โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า
โรงเรียนป่าแป๋วิทยา
โรงเรียนวัดศรีสว่าง
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
โรงเรียนบ้านกองลอย

5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 38 แห่ง ปลอดภัยจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะ
วิวาท ร้านเกม สถานบันเทิง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 16 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 641,850 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

คงเหลือเงินเหลือจ่าย 150 บาท

21. โครงการเที่ยวเวียงทาการสืบสาน
เศรษฐกิจพอเพียง
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการเที่ยวเวียงท่ากานสืบสานเกษตรพอเพียง
กิจกรรม การท่องเที่ยวเกษตรเชิงวัฒนธรรม บริเวณศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รอบศูนย์ และพื้นที่ขยายผล
งบประมาณ 108,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้เข้ามาท่องเที่ยว และ
เรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ อ.สันป่าตอง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
1) คัดเลือกพื้นที่ เกษตรกร และแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่จาเป็นใช้ในฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เกษตรกร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขยายผล
4) บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และศึกษาดูงานในศูนย์ฯ บ้านเกษตรกร และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขยายผลต่างๆ จานวน
๔-๖ ครั้งต่อ ๒ เดือน
5) อานวยการในส่วนที่จาเป็น
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวนทั้งหมด ๑๐๐ - ๑๕๐ คน (ครั้งละไม่เกิน 25 คน)
5. ผลการดาเนินงานและผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาเรียนรู้งานด้านเกษตร บูรณาการ ภายในศูนย์
อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริ อาเภอสันป่าตอง
2) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักรู้ถึงการทาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถนาไปปฏิบัติตามได้
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เยี่ยมชม และเรียนรู้ เกี่ยวกับโบราณสถานที่สาคัญประจา
อาเภอสันป่าตอง แล้วให้ความสนใจ ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง
4) ศูนย์ฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในกลุ่มของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 108,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ เที่ยวเวียงท่ากานสืบสานเกษตรพอเพียง
กิจกรรม ปรับปรุงฐานเรียนรู้ภายในศูนย์อานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดาริอาเภอสันป่าตอง
งบประมาณ 90,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
2. วัตถุประสงค์
เพื่อปรั บปรุ งฐานเรี ยนรู้ ภายในศูนย์ ฯ ให้ มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ตรวจสอบฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ทั้งหมด
2) ซ่อมแซมอาคาร ป้าย นิทรรศการ และอื่นๆ
3) จัดหาวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในประกอบการบรรยาย หรือสาธิต
4) อานวยการในส่วนที่จาเป็น
4. กลุ่มเป้าหมาย ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ จานวน ๘ ฐาน รวมทั้งบริเวณศูนย์ฯ
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ
1) ได้ฐานเรียนรู้ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2) มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน ทาให้สะดวกในการเข้าชมสถานที่มากยิ่งขึ้น
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ได้ปฏิบัติจริง และ
สามารถนากลับไปปฏิบัติได้เอง
6. ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 90,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ

ล้อมรั้วตาข่ายรอบบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ทาบ่อน้ายาทาลายเชื้อ
เพือ่ จุ่มเท้าทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าโรงเรือน

ซ่อมแซมป้ายหน้าบ้าน
เกษตรกรตัวอย่าง

22. โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ
เขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม)
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก การบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่
นายจ้างและลูกจ้าง และทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง จานวน 150คน
งบประมาณ 128,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้นายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่
2) เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง
3. แนวทางการดาเนินการ
1) กาหนดจัดอบรมและประสานสถานที่จัดอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง
2) ประสานนายจ้าง และลูกจ้างเข้ารับการอบรมฯ
3) ร่วมบูรณาการกับสานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่
ในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เข้าร่วมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง
7) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
1) เจ้าของ/ผู้บริหาร สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ (สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง)
2) ลูกจ้างในสถานประกอบการ (กลุ่มเสี่ยง)
3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) นายจ้างและลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ลักษณะการค้ามนุษย์และ
การจ้างแรงงานต่างด้าว
2) นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ถูกต้อง
6. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จานวน 1 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกจ่ายเงิน 124,000 บาท
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก การบูรณาการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่
นายจ้างและลูกจ้าง และทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสห
วิชาชีพ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน 2 วัน
งบประมาณ 428,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสหวิชาชีพ
๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และทีมสหวิชาชีพ มีการทางานเป็น
เอกภาพและทางานเป็นทีมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) กาหนดจัดอบรมและประสานสถานที่จัดอบรม
2) ประสานหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเจ้าหน้าที่และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นทีมสหวิชาชีพ เข้ารับการอบรมฯ
3) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เข้าร่วมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดอบรมป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
7) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสหวิชาชีพ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 120 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
1) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และทีมสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และสห
วิชาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
2) เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ และทีมสหวิชาชีพ มีแนวทางการดาเนินงานใน
แนวทางเดียวกัน ประสานงานและทางานเป็นทีมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60 จานวน 2 วัน
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจ่าย 428,000 บาท
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ รองรับประชาคมอาเซียน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย พัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม
งบประมาณ 158,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงานผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพ จานวน 5 กลุ่ม
๒) เพื่อให้กลุ่มอาชีพ มีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ประสานอาสาสมัครแรงงาน ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพเพื่อกาหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้ง
กลุ่มเป้าหมาย
2) ประสานกลุ่มอาชีพเข้ารับการอบรมฯ
3) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เข้าร่วมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือฯ
7) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพ จานวน 5 กลุ่ม 150 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงานผู้สูงอายุ ที่ผ่านการฝึกมีทักษะฝีมือ จานวน 5 กลุ่ม 150 คน
๒) กลุ่มอาชีพที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานผู้สูงอายุ มีงานทาและมีรายได้เพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจ่าย 158,000 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ รองรับประชาคมอาเซียน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุ่มรถรับจ้างสี่ล้อแดง)
งบประมาณ 134,800 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
๒) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่แรงงานนอกระบบ ในการสร้างหลักประกันสังคม คุ้มครองแรงงานนอกระบบ
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ประสานประธานสหกรณ์รถรับจ้างสี่ล้อแดง เพื่อกาหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
2) ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ
3) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เข้าร่วมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือฯ
7) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มรถรับจ้าง (กลุ่มรถรับจ้างสี่ล้อแดง) จานวน 150 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มรถรับจ้างสี่ล้อแดง) มีความรู้ความเช้าใจการพัฒนาทักษะฝีมือ ความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยในการทางานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
๒) แรงงานนอกระบบ มีความตระหนัก และนาความรู้ที่ได้จากการอบรมนาไปปฏิบัติด้านความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัย การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ระบบประกันสังคม และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจ่าย 134,800 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Final Report)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ รองรับประชาคมอาเซียน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกร “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”)
งบประมาณ 207,200 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมอาชีพเกษตรเพื่อการตลาด ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทางาน การสร้างหลักประกันสังคม คุ้มครองแรงงานนอกระบบให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
๒) เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีงานทา มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และมีหลักประกันสังคม
3. แนวทางการดาเนินการ
1) ประสานกลุ่มเกษตรกร เพื่อกาหนดจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
2) ประสานกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมฯ
3) ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมฯ
4) ประสานวิทยากร เข้าร่วมการบรรยาย
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม
6) จัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
7) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มรถรับจ้าง (กลุ่มเกษตรกร “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”) จานวน 150 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
๑) กลุ่มแรงงานนอกระบบ (กลุ่มเกษตรกร “สมาร์ท ฟาร์มเมอร์”) มีความรู้ความเช้าใจด้านความปลอดภัยและ
อาชีวะอนามัยในการทางานให้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง
๒) แรงงานนอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมนาไปปฏิบัติให้มีงานทา มีรายได้
เพิ่มขึ้น
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจ่าย 207,200 บาท
8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท
กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ รองรับประชาคมอาเซียน
(สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่)
กิจกรรมย่อย การติดตามประเมินผลโครงการ
งบประมาณ 72,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จ้างเหมาบุคคลเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ อาเซียน โดยเป็น
ประสานงานโครงการ ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน เสนอให้จังหวัดได้รับทราบ
2) จัดทาบันทึกขออนุมัติจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ และบันทึกลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
3) ชี้แจงลักษณะงานให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการทราบและปฏิบัติ
4) เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
4. กลุ่มเป้าหมาย
จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ จานวน 1 ตาแหน่ง 1 คน
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
เจ้ า หน้ า ที่ติด ตามและประเมิน ผลโครงการ สามารถปฏิ บัติ ห น้าที่ ที่ได้ รับมอบหมาย ทาให้ ก ารติ ดตามผล
โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลเบิกเบิกจ่าย 72,000 บาท

24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร
บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
------------------------------1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่ทาการเกษตร บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตาบลแม่นาวาง
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร
กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่ทาการเกษตร บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 9 ตาบลแม่นา
วาง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร
งบประมาณ 294,300 บาท หน่วยงานดาเนินงาน ที่ทาการปกครองอาเภอแม่อาย
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อก่อสร้างถนนมาตรฐานให้ราษฎรสามารถใช้ในการสัญจรไปมาในการดาเนินชีวิตประจาวันได้อย่างสะดวก
ขึ้น
2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถขนถ่ายพืชทางการเกษตรและปัจจัยการผลิตได้ตลอดฤดูกาล
3. แนวทางการดาเนินการ
1) จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นและมติที่ประชุม
2) จัดทาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ
4) จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลดาเนินตามโครงการ
4. กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านเด่นชัย
5. ผลการดาเนินงาน และผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
6. ระยะเวลาดาเนินการ เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2560
7. ผลการบริหารงบประมาณ
ผลการจ่ายเงิน 291,549

บาท คงเหลือเงินเหลือจ่าย 2,750 บาท

8. ภาพถ่ายการดาเนินโครงการ
ระหว่างดาเนินการ

สิ้นสุดดาเนินการ

สรุปผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
--------------------------------ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 84 ก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จังหวัด เชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ าย ส าหรั บแผนงานบู ร ณาการส่ งเสริมการพัฒ นาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน 396,112,400 บาท
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม ร้อยละ 96
งบดาเนินงาน ร้อยละ 98 งบลงทุน ร้อยละ 87
- ภาพรวมผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่
29 กันยายน 2560) ดังนี้
ที่
1
2

3

รายการ

จานวนเงิน

ร้อยละ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จานวน 35 โครงการ 396,112,400.00
พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560
2,930,000.00 0.74
- จังหวัดเชียงใหม่ มีรายการตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ. 2560 มีจานวน 2 รายการ เนื่องจากก่อหนี้ไม่ทันภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2560 มาจากสาเหตุ
1) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติพื้นที่ดาเนินการ
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน
งบประมาณ 1,930,000 บาท
2) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการไปแล้ว
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตรอบหนองฮองแฮง ม.5,6
ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ งบประมาณ 1,000,000 บาท
- จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขออุทธรณ์รายการทีต่ าม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. 2560 ไปยังสานักงบประมาณ และได้รับการอนุมัติ
จากเงินงบกลาง โดยได้รับการจัดสรรเงินตามการพิจารณาผลจัดจ้าง
เป็นเงิน 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.)

ที่

รายการ
- สรุปเงินเหลือจ่ายใช้ไป จานวน 53,279,632.50 บาท
(ร้อยละ 13.45)
- คงเหลือเงินเหลือจ่าย จานวน 2,500,210.89 บาท
(ร้อยละ 0.63) ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน

4

การยกเลิกโครงการ/รายการ
- จังหวัดเชียงใหม่ มีการยกเลิกกิจกรรม จานวน 11 รายการ
15,326,400.00 3.90
4.1 ปัญหาพื้นที่ดาเนินการ
7,736,900 บาท (ร้อยละ 1.97)
จานวน 5 รายการ
4.2 โครงการสิ้นสุดฤดูกาลผลิต 1,349,500 บาท (ร้อยละ 0.34)
จานวน 1 รายการ
4.3 การเปลี่ยนชื่อโครงการ
1,190,000 บาท (ร้อยละ 0.30)
จานวน 1 รายการ
4.4 การเลื่อนจัดกิจกรรมของ
750,000 บาท (ร้อยละ 0.19)
ส่วนกลางจานวน 1 รายการ
4.5 การทักท้วงของสานักงาน 4,300,000 บาท (ร้อยละ 1.09)
การตรวจเงินแผ่นดิน
จานวน 3 รายการ
การเสนอโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก
15,326,400 3.90
- เสนอโครงการทดแทน 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
เป็นโครงการที่เสนอตามมติ 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

5

6

จานวนเงิน

ร้อยละ

ที่
7

รายการ
รายการคงค้างเบิก
- 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

จานวนเงิน
ร้อยละ
33,165,521.77 8.44

โดยสรุป ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2560) ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ จานวน 71 โครงการ เป็นเงิน 360,016,878.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.89 ซึ่งมีโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จและมีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จานวน 24 โครงการ 164 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ
261,150,633.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.92 โครงการที่อยู่ระหว่างการดาเนินการและอยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย จานวน 35 โครงการ เป็นเงิน 98,866,244.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 และรายการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี จานวน 41 รายการ เป็นเงิน 33,165,521.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.44
ปัญหาอุปสรรค
1. ความพร้อมของโครงการ เช่น ปัญหาพื้นที่ดาเนินการ หน่วยงานไม่ตรวจสอบพื้นที่ดาเนินการให้ชัดเจนก่อน
การเสนอขอโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณ ต้องขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาเนินการ
2. บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง 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 มีหลายขั้นตอนการในการดาเนินการ ทาให้การดาเนินงาน
ต้องเลื่อนออกไปจากแผนเดิมที่กาหนดไว้
6. หน่วยงานปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ทาให้การดาเนินงานเกิดความล่าช้า
7. ข้อทักท้วงของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ช่วยเสนอแนะแนวทางดาเนินการ ทาให้ล่าช้าหรือยกเลิก
การดาเนินการ แต่ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด เป็นเพียงความเข้าใจที่แตกต่างในการดาเนินโครงการ
โดยประเด็นทักท้วงเป็นเรื่องของกิจกรรมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทักท้วงว่าไม่มียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนที่ชัดเจน กิจกรรมนี้ควรจะชะลอไปก่อน
ข้อเสนอแนะ
1. แต่งตั้งคณะทางานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประชุมเร่งรัด
ติดตาม การดาเนินการและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

2. จัดทีมที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ เสมียนตราจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อให้คาแนะนาหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทา
แผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยดาเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล้าช้า และเสนอแนะแนว
ทางแก้ไข
3. จัดทาแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อให้การดาเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผน พร้อมติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัด
หน่วยที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้าซ้อนในการจัดทาโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ
ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการดาเนินการ พื้นที่ดาเนินการ และขอความร่วมมือให้สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง
แบบรูปรายการ ทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินการ
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
6. นาข้อเสนอแนะของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งในการประชุมจัดทาแผนงาน/โครงการ ในการเสนอ
ของบประมาณในปีต่อไป เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่
ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 368,775,005.23 บาท คิดเป็นร้อยละ
93.10 โครงการ/งบประมาณ เข้าสู่ พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 2,930,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 0.74 คงค้างเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,905,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่าย
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2561 (ตามเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้าง) โดยส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน
21,502,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.43

----------------------------

