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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั ประสานแผนโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ผิวจราจรแบบ Over-Lay 
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต
พร้อมขยายไหล่ทางบรเิวณ
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
ถึงถนนเลียบก าแพง
สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 
หมู่ที่ 15 บ้านทรายค า 
ต าบลสุเทพ เช่ือมหมู่ที่ 6 
บ้านใหม่สามคัคี ต าบลแม่
เหียะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
แบบ Over-Lay ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอน กรีตพร้อม
ขยายไหล่ทาง จ านวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,200 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.50 
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 
1,080 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 5,900 ตาราง
เมตร และงานตีเส้นจราจร 
 

6,886,000    ถนน/เส้นทางมี
สภาพดีขึ้นร้อย
ละ 80 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.

เชียงใหม่ 
ทต.สุเทพ 

ทม.แม่เหียะ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั ประสานแผนโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนเลียบคลองชลประทาน 
บ้านป่าเป้า หมู่ท่ี 10 ต าบล
แม่เหียะ เชื่อมบ้านช่างทอง 
หมู่ที่ 7 ต าบลสเุทพ อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมสะดวกขึ้น 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เลียบคลองชลประทาน 
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10 
ต าบลแมเ่หียะ เชื่อมบ้าน
ช่างทอง หมู่ที่ 7 ต าบล   
สุเทพ อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

2,864,000    ถนน/เส้นทางมี
สภาพดีขึ้นร้อย
ละ 80 

ประชาชนในชุมชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
อบจ.

เชียงใหม่ 
ทม.แม่เหียะ 
ทต.สุเทพ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั ประสานแผนโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต 
บริเวณถนนสายหลัก บ้าน 
ภูพิงค์ หมู่ที่ 12 ถึงบ้าน
ดอยปุย หมู่ที่ 11 ต าบล           
สุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เชื่อมบ้านขุนช่างเคี่ยน หมู่ที่ 
4 ต าบลช้างเผือก อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม ่

1. เพื่อลดอุบตัิเหตุใน
การเดินทาง การ
สัญจรไปมามีความ
สะดวกปลอดภยั 
2. เพื่อรักษาทางที่
ช ารุดเสยีหายให้กลับ
สู่สภาพเดมิและยืด
ระยะเวลาการใช้งาน
ของถนน 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00-
4.50 เมตร ยาว 
6,300 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 22,350 
ตารางเมตร พร้อมตีเส้น
จราจร กว้าง 0.10 
เมตร และถมไหล่ทางหิน
คลุก กว้าง 0.50 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 2 ข้าง 
ยาว 4,000 เมตร โดย
แบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 

9,200,000    1. จ านวน
ระยะทางของ
ถนนท่ีได้รับการ
ปรับปรุง 
2. ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ต่อการ
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
(เป้าหมายร้อย
ละ 80) 

1. ลดอุบัติเหตุในการ
เดินทาง การสญัจรไป
มามีความสะดวก
ปลอดภัย 
2. ถนนไดร้ับการซ่อม
บ ารุงให้กลับสูส่ภาพ
เดิมและยดืระยะเวลา
การใช้งานของถนนให้
นานข้ึน 

กองช่าง 
อบจ.

เชียงใหม่ 
ทต.สุเทพ 

อบต.
ช้างเผือก 

แบบ ผ.03 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั ประสานแผนโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

   ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิว
จราจร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00-4.50 เมตร 
ยาวประมาณ 800 
เมตร พร้อมงานตีเส้น
และถมไหล่ทาง 

 1,170,000 1,170,000 1,170,000    

   ช่วงที่ 2 ปรับปรุงผิว
จราจร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00-4.50 เมตร 
ยาวประมาณ 3,600 
เมตร พร้อมงานตีเส้น
และถมไหล่ทาง บรเิวณ
แยกขุนช่างเคี่ยน-บ้าน

 5,258,000 5,258,000 5,258,000    

แบบ ผ.03 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. 2561-2564) 

ส าหรบั ประสานแผนโครงการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาลต าบลสเุทพ อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่: 1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่: 1. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อรองรบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

1. ยทุธศาสตร ์: การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

ดอยปุย สิ้นสุดบ้านขุน
ช่างเคี่ยน หมู่ที่ 4 ต าบล
ช้างเผือก 

   ช่วงที่ 3 ปรับปรุงผิว
จราจร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00-4.50 เมตร 
ยาวประมาณ 1,900 
เมตร พร้อมงานตีเส้นและ
ถมไหลท่าง จากบริเวณ
แยกขุนชา่งเคี่ยน-บ้าน
ดอยปุย สิ้นสุดบริเวณ
บ้านดอยปุย หมู่ที่ 11 
ต าบลสุเทพ 

 2,775,000 2,775,000 2,775,000    

แบบ ผ.03 
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